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Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2009. március 25-én

tartott  n y í l t  üléséről

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

Jelen vannak: Tóth Dezső polgármester,
Bíró Attila, Botos Sándor, Buza Lajos, Gál Balázs, 
Gebula Béla Ákos, Dr. Miljanovits György, Mohai Istvánné, 
Nagy József Ödön, Nyikos István, 
Venczel Zita képviselők

Szörfi István jegyző
Mihályfi Gábor aljegyző
Závodni Lászlóné pénzügyi vezető

Királyné Csernánszki Ilona bölcsőde vezető
Kiss Andrea ESZI vezető
Lászlóné Kovács Márta H.B.F.G.Á.I. vezetője
Nemes Diána Műv. Ház vezető
Tolnai Zsuzsanna Szirombontogató Óvoda vezetője

Szemerei Szilvia jegyzőkönyvvezető

Jelezte távolmaradását: Dr. Óvári László,
Szabó Attila képviselők

Nem jelezte távolmaradását: Dr. Lelkes Ákos alpolgármester

Tóth Dezső  polgármester az ülést 15.04 órakor megnyitja, megállapítja, hogy a képviselők 
határozatképes számban megjelentek, létszámuk 11 fő. Köszönti a megjelent képviselőket, a 
városi televízió nézőit. Elmondja, hogy napirend előtt Buza Lajos képviselő kíván felszólalni. 
A  jegyzőkönyv  hitelesítésére  Bíró  Attila  és  Botos  Sándor  képviselőket,  a  jegyzőkönyv 
vezetésére Szemerei Szilviát kéri fel. A felkért képviselők a hitelesítést vállalják. 

Buza Lajos képviselő napirend előtti felszólalása jegyzői utasításra szó szerint kerül jegyzőkönyvezésre.

Buza  Lajos képviselő:  „Tisztelt  Képviselő-testület,  Tisztelt  TV  Nézők!  Sajnos  az  előző 
képviselő-testületi  ülésen munkahelyi elfoglaltságom miatt nem tudtam részt venni,  ezért 
nem tudtam akkor reagálni mind a személyemet, mind a Pénzügyi Bizottságot ért jegyzői 
támadásokra. Szeretném a Képviselő-testületet tájékoztatni, hogy a jegyző által hivatkozott 
képviselő-testületi határozatot a Pénzügyi Bizottság nem is tudta végrehajtani, mert nincs 
végrehajtási  lehetősége.  Ez  az  egyik.  A  másik  dolog,  hogy  megtárgyalta  a  Pénzügyi 
Bizottság,  30%-os  költségcsökkentést  nem  tudott  elérni,  és  akkor  tett  javaslatot,  hogy  a 
Képviselő-testület bizottsági elnökeiből alakuljon egy külön bizottság, aki próbáljon meg erre 
javaslatot tenni. Az is sikertelenül járt, mert valószínű, hogy a képviselő-testületi határozattal 
volt probléma. Azt akkor kellett volna a jegyzőnek jelezni, hogy ezt nem lehet végrehajtani, 



amikor a határozat megszületett. Nem ismeri a jegyző úr az SzMSz-ünket ezek szerint, mert 
az  SzMSz-ünk  nem  rendelkezik  arról,  hogy  bármelyik  bizottságnak  is  ilyen  jellegű 
végrehajtási feladata lenne. Javaslom a jegyző úrnak, hogy tanulmányozza továbbra is az 
SzMSz-t,  és ezen kívül jobban tanulmányozza a Btk. 233. § (1) bekezdését, mert lesz vele 
problémája. Köszönöm szépen.”

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  képviselőknek  megküldött  napirendet,  és 
módosításként  javasolja  1.7  napirendi  pontként  napirendre  tűzni  a  csapadékvíz  elvezetés 
vízjogi  létesítési  engedélyezési  eljárásra  vonatkozó  előterjesztést,  a  zárt  ülés  3.  napirendi 
pontjaként  ügyvédi  észrevételt,  véleményt  Dr.  Hegyi  Katalin  kontra  Enying  Város 
Önkormányzata  perben,  1.8  napirendi  pontként  a  RÉKAKER  Kft.  közbeszerzési  ajánlati 
felhívását,  5.10 napirendi pontként pedig a Fejér Megyei Mozgássérült Egyesület Enyingi 
Csoportja vezetőjének, Pósa Péternének levelét.
Szavazásra bocsátja a az 1.7 napirendi pont napirendre vételét. Kéri, hogy aki azzal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az 1.7 napirendi pont napirendre vételét elfogadta.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja az 1.8 napirendi pont napirendre vételét. Kéri, 
hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az 1.8 napirendi pont napirendre vételét elfogadta.

Tóth Dezső polgármester  szavazásra  bocsátja  az  5.10  napirendi  pont  napirendre  vételét. 
Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az 5.10 napirendi pont  
napirendre vételét elfogadta.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja  a zárt  ülésen 3.  napirendi pont napirendre 
vételét. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen,  egyhangú szavazattal a  zárt ülés 3. napirendi  pontjának napirendre  
vételét elfogadta.

Tóth Dezső polgármester javasolja zárt ülésen vegyes ügyek napirendi pont keretén belül 
napirendre  tűzni  a  víziközmű  társulat  előkészítő  bizottsági  tagjainak  megválasztását. 
Szavazásra  bocsátja  vegyes  ügyek  napirendi  pont  keretein  belül  az  előkészítő  bizottság 
felállításának napirendre vételét. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A  Képviselő-testület  11  igen,  egyhangú  szavazattal  zárt  ülés  4.  Vegyes  ügyek  napirendi  pont  
napirendre vételét elfogadta.

Tóth  Dezső polgármester  szavazásra  bocsátja  a  fentiek  szerint  módosított  napirend 
elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal a módosított napirendet elfogadta.
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N a p i r e n d:

Nyílt ülés 15.00 órától

1.Polgármester előterjesztései
1.1 Beszámoló a két ülés között történtekről
1.2 2008.  évi  költségvetési  rendelet  egységes  szerkezetben  (A  Pü.  Biz. 

ülésének  anyagával  kiküldve)  (A  Pü.  Biz.  támogató  döntése  a 
bizottság anyagában olvasható.) 

1.3 Központi orvosi ügyelet
(Az Eü. Biz. támogató döntése a bizottság anyagában olvasható.)

1.4 Együttműködési megállapodás az aktív korúak ellátásában részesülő 
személyek  közfoglalkoztatásával  kapcsolatos  feladatok  együttes 
szakmai  végrehajtása  érdekében  a  Közép-dunántúli  Regionális 
Munkaügyi Központ Enyingi Kirendeltségével

1.5 Hulladékgyűjtő szigetek kijelölése egységes határozatban
1.6 Támogatási kérelem jótékonysági Nótaest megrendezéséhez
1.7 Csapadékvíz  elvezetés,  belterületi  vízrendezési  vízjogi  létesítési 

engedélyezési eljárásnak megszüntetése
1.8 Szennyvízelvezetés és tisztítás projekt egyszerű közbeszerzési eljárás 

ajánlattételi felhívása

Előadó: Tóth Dezső
 polgármester

2.Aljegyző előterjesztései
2.1Az egyes szociális ellátásokról szóló 14/2000. (IV. 19.) számú helyi rendelet 
módosításáról

(Az Eü. Biz. támogató döntése a bizottság anyagában olvasható.)
2.2Az  állatok  tartásáról szóló  32/2004.  (VIII.  30.)  számú  helyi  rendelet 
módosításáról

 Előadó: Mihályfi Gábor
aljegyző

3.Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztései
3.1Közvilágítási ajánlatok értékelése – E.ON felkérése
3.2Fejér  Megyei  Földhivatal  önkormányzati  digitális  térképekre  vonatkozó 
ajánlata
3.3Református Egyházközség szerződés módosítási kérelme
3.4Madarász  V.  utcai  hátsó  teleksor  utólagos  földgázelosztó 
vezetékhálózatának kiépítésére vonatkozó döntés módosítása

(Pü. Biz. támogató döntése a bizottság anyagában olvasható.)
3.5Szennyvízelvezetési  és  tisztítási  projekt  kapcsán  az  önkormányzati  utak 
helyreállítása
3.6Lakatos Renáta kérelme
3.7Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kérelme

Előadó: Bíró Attila
      TFB elnöke

4.Oktatási, Kulturális és Sportbizottság előterjesztései
4.1 Szakértői árajánlat önkormányzati minőségirányítási programra

(A Pü. Biz. támogató döntése a bizottság anyagában olvasható.)
4.2Óvodai, iskolai beiratkozás időpontja
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Előadó: Gebula Béla Ákos
OKS elnök

5.Pénzügyi Bizottság előterjesztései 
5.12008. évi költségvetési rendelet egységes szerkezetben
5.2A  személyes  gondoskodás  keretében  nyújtott  szociális  ellátások 
intézményi térítési díjairól szóló rendelet
5.3Belső ellenőrzési jelentések
5.3.12008. évben nyújtott támogatások elszámolása
5.3.2ESZI 2007. és 2008. évi normatíva elszámolása
5.4Madarász  V.  utcai  hátsó  teleksor  utólagos  földgázelosztó 
vezetékhálózatának kiépítésére vonatkozó döntés módosítása
5.5Városi Bölcsőde kérelme
5.6Cinca Térségi Vízi Társulat szerződésmódosításra vonatkozó javaslata
5.7Balatonbozsokért Alapítvány kérelme
5.8Emergency Kft. ajánlatának elutasítása
5.9Tájékoztatás bizottsági hatáskörben hozott döntésekről
5.9.1Mezőszöv Rt. 
5.9.2Városi Könyvtár kérelme
5.9.3Kimutatáskérés továbbképzésekkel, képzésekkel kapcsolatban
5.10Fejér  Megyei  Mozgássérült  Egyesület  Enyingi  Csoportja  vezetőjének 
levele

Előadó: Buza Lajos
PüB elnöke

6.Egészségügyi és Szociális Bizottság előterjesztései
6.1Beszámoló az egészségügyi alapellátás 2008. évi tevékenységéről

(Az Eü. Biz. ülésének  anyagával kiküldve.)
6.2Defibrillátor készülék elhelyezése az ESZI-ben
6.3Az egyes szociális ellátásokról szóló 14/2000. (IV. 19.) számú helyi rendelet 
módosításáról
6.4Központi orvosi ügyelet

Zárt ülés 

1.Szociális ügyek
1.1Átmeneti segély fellebbezés

 Előadó: Szörfi István
jegyző

2.MEP fizetési meghagyása egészségbiztosítási ellátás megtérítésére
(a terjedelemre és összetettségre tekintettel szóban kerül ismertetésre)

Előadó: Szörfi István
jegyző

3.Ügyvédi  észrevétel  dr.  Hegyi  Katalin-Enying  Város  Önkormányzata 
peres ügyben

Előadó: Tóth Dezső
 Polgármester

4.Vegyes ügyek
Víziközmű társulat előkészítő bizottság tagjainak megválasztása

Előadó: Tóth Dezső
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 polgármester

15.18 órakor Szörfi István jegyző elhagyja a tanácstermet.

1.Polgármester előterjesztései
1.1 Beszámoló a két ülés között történtekről

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  beszámolóját  a  két  ülés  között  történt  eseményekről, 
mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

1.2 2008.  évi  költségvetési  rendelet  egységes  szerkezetben  (A  Pü.  Biz.  ülésének 
anyagával  kiküldve)  (A  Pü.  Biz.  támogató  döntése  a  bizottság  anyagában 
olvasható.)

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  2008.  évi  költségvetés  módosításáról  szóló 
előterjesztését,  mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.  Kérdés, hozzászólás nem lévén 
szavazásra  bocsátja  a  rendeletmódosítás  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  azzal  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 mellékletét képező 13/2009. (III. 31.) 
számú rendeletet alkotja.

1.3 Központi orvosi ügyelet

Tóth Dezső polgármester ismerteti a Kistérségi Iroda vezetőjének központi orvosi ügyelettel 
kapcsolatos melléklet szerinti előterjesztését. Elmondja, hogy hétfőn 8.30 órára hívta össze a 
Társulási Tanácsot e tárgyban. Ismerteti a határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy az 
a 2 orvos mellett természetesen 1 asszisztens, és 1 gépkocsivezető biztosítására is vonatkozik. 
Kérdés,  hozzászólás  nem  lévén  szavazásra  bocsátja  a  központi  orvosi  ügyelet  közvetlen 
szervezésére  vonatkozó  határozati  javaslat  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  azzal  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
87/2009. (III. 25.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért 
azzal,  hogy  a  Mezőföldi  Többcélú  Kistérségi  Társulás  a 
központi  orvosi  ügyeleti  ellátást  közvetlenül  szervezze  és 
működtesse  a  hét  minden napján 2  orvos,  1  asszisztens  és  1 
gépkocsivezető biztosításával legkésőbb 2009. július 1. napjától. 
A működtetés OEP finanszírozással nem fedezett költségét az 
ügyeleti  ellátásban  részt  vevő  önkormányzatok  lakosság 
arányosan kötelesek biztosítani.
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Felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  Kistérségi  Társulás 
Tanácsának ülésén a jelenlegi orvosi ügyeletet szervező és ellátó 
gazdasági  társasággal  fennálló  megbízási  szerződés 
felmondását szavazatával támogassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Dezső polgármester

15.29  órakor  Szörfi  István jegyző  visszatér  a  tanácsterembe,  Nagy  József  Ödön képviselő  elhagyja  a  
tanácstermet. A testület létszáma 10 fő.

1.4 Együttműködési  megállapodás  az  aktív  korúak ellátásában részesülő személyek 
közfoglalkoztatásával  kapcsolatos  feladatok  együttes  szakmai  végrehajtása 
érdekében  a  Közép-dunántúli  Regionális  Munkaügyi  Központ  Enyingi 
Kirendeltségével

Tóth Dezső polgármester ismerteti az együttműködési megállapodás megkötésére irányuló 
melléklet szerinti előterjesztést és határozati javaslatot. Elmondja, hogy az EVSZI koordinálja 
az  önkormányzatra  vonatkozó  feladatokat.  Kérdés,  hozzászólás  nem  lévén  szavazásra 
bocsátja a megállapodás aláírására vonatkozó határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki 
azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
88/2009. (III. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  az  aktív  korúak  ellátásában  részesülő 
személyek  közfoglalkoztatásával  kapcsolatos  feladatok 
együttes  szakmai  végrehajtása  érdekében  –  a  határozat 
mellékletét  képező  –  együttműködési  megállapodást  köt  a 
Közép-dunántúli  Regionális  Munkaügyi  Központ  Enyingi 
Kirendeltségével.

Felhatalmazza  a  Polgármestert  az  együttműködési 
megállapodás aláírására.

Határidő: az  együttműködési  megállapodás  aláírása 
tekintetében 2009. április 1.
a  megállapodásban  foglalt  vállalások 
tekintetében folyamatos

Felelős: Tóth Dezső polgármester

15.32  órakor  Nagy József  Ödön képviselő  visszatér  a  tanácsterembe,  Dr.  Miljanovits  György képviselő  
elhagyja a tanácstermet. A testület létszáma 10 fő.

1.5 Hulladékgyűjtő szigetek kijelölése egységes határozatban
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Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  szelektív  hulladékgyűjtő  szigetek  kijelölésével 
kapcsolatos előterjesztést,  mely jelen jegyzőkönyv mellékletét  képezi.  A határozatra  azért 
van szükség, hogy a korábbi döntések egy határozatban kerüljenek megfogalmazásra. 

Buza Lajos képviselő elmondja, hogy végignézte a kijelölt helyeket, és szerinte a belmajori I. 
istálló alatti  sziget nagyon kiesik. Véleménye szerint jobb lenne a Vas G. utcai Panoráma 
kocsma, vagy a bölcsőde alatti területen elhelyezni, hiszen az emberek a városközpont felé 
közlekednek inkább.

Gál Balázs képviselő javasolja az újonnan megépülő LIDL áruház parkolójában elhelyezni.

Tóth Dezső polgármester  felhívja rá  a  figyelmet,  hogy a PENNY parkolójában tervezték 
felállítani a szigetet.

Gebula Béla Ákos képviselő elmondja, hogy hónapokkal ezelőtti TFB döntés alapján készült 
a határozati javaslat, véleménye szerint nem kellene polemizálni.

Nagy  József  Ödön képviselő  szerint  Buza  Lajos  képviselő  által  említett  terület  nem  az 
önkormányzaté. Sejtése szerint ÁFÉSZ telek, de utánanéz.

Gebula Béla Ákos képviselő szerint addig nem tudnak dönteni a módosító javaslatról, míg 
nincs a birtokukban pontos információ.

Amíg Nagy József Ödön utánanéz az információnak, az ülés folytatódik.

1.6 Támogatási kérelem jótékonysági Nótaest megrendezéséhez

Tóth  Dezső polgármester  elmondja,  hogy  a  képviselők  olvashatták  az  előterjesztést,  a 
szervező  levelét.  November  18-án  már  napirendre  vették,  de  akkor  még  nem  volt 
költségvetés,  így konkrét választ nem tudott adni.  Kéri a képviselőket,  hogy döntsenek a 
támogatás mértékéről, vagy elutasításáról, vagy bizottsági hatáskörben való megvitatásáról.

Gebula  Béla  Ákos képviselő  elmondja,  hogy  tavalyi  évben indult  a  kezdeményezés,  jól 
sikerült  rendezvény  volt.  A  szervezők  szeretnének  hagyományt  teremteni.  Tavaly 
adományokból  szervezték,  jó  volt  a  visszhangja.  Véleménye  szerint  az  OKS  biztosan 
támogatná, javasolja 100 eFt-tal támogatni a rendezvényt. A működési hitel terhére.

Tóth  Dezső polgármester  –  kérdés,  hozzászólás,  egyéb  javaslat  nem  lévén  –  szavazásra 
bocsátja a 100 eFt biztosítását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
89/2009. (III. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy „Nótaest” 2009. évi szervezéséhez 100.000,- Ft 
támogatást biztosít a működési hitel terhére.

Határidő: azonnal
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Felelős: Tóth Dezső polgármester

1.7 Csapadékvíz  elvezetés,  belterületi  vízrendezési  vízjogi  létesítési  engedélyezési 
eljárásnak megszüntetése

Tóth Dezső polgármester ismerteti a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás megszüntetéséről 
szóló előterjesztést,  és a  lehetséges alternatívákra vonatkozó határozati  javaslatot,  melyek 
jelen jegyzőkönyv mellékletét képezik. Kéri a forrás megjelölését.

Buza Lajos Pü. Biz. elnök forrásként a működési hitelt javasolja megjelölni.

Tóth  Dezső polgármester  –  kérdés,  hozzászólás,  egyéb  javaslat  nem  lévén  –  szavazásra 
bocsátja a fellebbezésre illetve új eljárás indítására irányuló határozati javaslat elfogadását. 
Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
90/2009. (III. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  Enying  város  csapadékvíz  elvezetés,  belterületi 
vízrendezés  vízjogi  létesítési  engedélyezési  eljárást 
megszüntető végzés ellen fellebbezést nyújt be, amennyiben a 
fellebbezési  határidőn  belül  megérkezik  a  végleges 
mederkezelői hozzájárulás érintett felek által aláírt példánya. A 
fellebbezés  eljárási  díját,  150.000,-  Ft-ot  biztosítja,  melynek 
forrása a működési hitel.

Amennyiben a végleges mederkezelői hozzájárulás nem kerül 
határidőn  belül  aláírásra,  úgy  a  vízjogi  létesítési  engedély 
kiadása  iránt  Enying  Város  Önkormányzata  új  eljárást 
kezdeményez.  Az  új  eljárás  díját,  180.000,-  Ft-ot  biztosítja, 
melynek forrása a működési hitel.

Határidő: a fellebbezés tekintetében 2009.  április  1., 
egyébként folyamatos

Felelős: Tóth Dezső polgármester

1.8 Szennyvízelvezetés és tisztítás projekt egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívása

Tóth Dezső polgármester ismerteti a közbeszerzési eljárás indítására, ajánlattételi felhívás 
elfogadására  irányuló  melléklet  szerinti  előterjesztést  és  határozati  javaslatot.  Kérdés, 
hozzászólás nem lévén, szavazásra bocsátja annak elfogadását. Kéri, hogy aki a határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
91/2009. (III. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy Enying  város  szennyvízelvezetés  és  tisztítás 
projekt  tender  tervdokumentáció  készítése  FIDIC  szerinti 
„sárga  könyves”  szennyvíztisztító  mű  építésére  és  FIDIC 
szerinti  „piros  könyves”  szennyvízcsatorna  hálózat  építésére 
tárgyban egyszerű közbeszerzési eljárást indít. A közbeszerzési 
eljárás  ajánlati  felhívását  melléklet  szerinti  formában  és 
tartalommal elfogadja.

Felkéri  a  RÉKA-KER  Kft-t,  hogy  az  ajánlati  felhívást  tegye 
közzé.

Határidő: 2009. március 31.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

2. Aljegyző előterjesztései
2.1 Az  egyes  szociális  ellátásokról szóló  14/2000.  (IV.  19.)  számú  helyi  rendelet 

módosításáról

15.46 órakor Gebula Béla Ákos képviselő elhagyja a tanácstermet, a testület létszáma 9 fő.

Mihályfi  Gábor aljegyző  ismerteti,  hogy  az  egyes  szociális  eljárásokról  szóló 
rendelettervezetben  hivatkozott  terv  2009.  évre  vonatkozóan  elkészült,  a  munkaügyi 
kirendeltségnek  véleményeztetésre  megküldték.  Amennyiben  a  testület  elfogadja  a 
rendeletmódosítást,  megalakul  a szociális  kerekasztal.  E  tárgyban április  15-ig  rendkívüli 
ülés  összehívására  kerül  majd  sor.  Elmondja,  hogy  itt  nem  csak  a  rendszeres  szociális 
segélyezettekről van szó, hanem a rendelkezésre állás támogatással és a rendszeres szociális 
segéllyel  kapcsolatos  eljárást  érinti  a  módosítás.  Az  önkormányzat  kötelezettséget  vállal, 
hogy őket foglalkoztatja a közfoglalkoztatásban. Jelzi, hogy a tervezet javításra szorul, a 20. § 
(3)  bekezdése  kiegészül  egy  további  2/E.  ponttal,  mely  melléklet  az  ESZI  bentlakóival 
kötendő megállapodást takar. 

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja az egyes szociális eljárásokról szóló rendelet 
módosítását. Kéri, hogy aki a módosítás elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület  9  igen,  egyhangú szavazattal  az egyes  szociális  eljárásokról  
szóló 14/2000.  (IV.  19.)  számú  rendeletének  módosításáról jelen  jegyzőkönyv 
mellékletét képező 14/2009. (III. 31.) számú rendeletet alkotja.

2.2 Az állatok tartásáról szóló 32/2004. (VIII. 30.) számú helyi rendelet módosításáról

Mihályfi  Gábor aljegyző  ismerteti,  hogy  a  rendeletmódosítást  a  TFB  kezdeményezte,  a 
bizottság határozatának megfelelően került megfogalmazásra a tervezet.
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Tóth  Dezső polgármester  szavazásra  bocsátja  az  állatok  tartásáról  szóló  rendelet 
módosítását. Kéri, hogy aki a módosítás elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A  Képviselő-testület  8  igen  szavazattal,  1  ellenszavazattal,  tartózkodás  nélkül  az 
állatok tartásáról  szóló 32/2004.  (VIII.  30.)  számú  rendeletének módosításáról 
jelen jegyzőkönyv mellékletét képező 15/2009. (III. 31.) számú rendeletet alkotja.

Buza Lajos képviselő szerint  olyan rendeletet alkosson a testület,  amit végre is  hajtanak. 
Enyingen az állatok tartásáról szóló rendelet nincs betartva.

Az ülés rövid szünet után 16.04 órakor folytatódik. A szünetben megérkezett Dr. Lelkes Ákos alpolgármester  
az ülésre. A szünet után Gebula Béla Ákos képviselő is visszatér a tanácsterembe. A testület létszáma 11 fő.

Nagy  József  Ödön képviselő  megerősíti,  hogy  a  szelektív  hulladékgyűjtő  szigetekkel 
kapcsolatban javasolt terület valóban nem önkormányzati tulajdon.

Buza Lajos képviselő visszavonja módosító javaslatát.

Tóth  Dezső polgármester  szavazásra  bocsátja  a  kiküldött  eredeti  határozati  javaslat 
elfogadását. 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 
92/2009. (III. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a 
MÉLYÉPTERV Kultúrmérnöki Kft. (1054 Budapest, Zoltán u. 8.) 
kérelmére  –  a  korábbi  képviselő-testületi  döntéseknek 
megfelelően  egységes  szerkezetben  –  a  Dél-Balatoni  és  Sió-
völgye  Hulladékgazdálkodási  projekt  keretében  telepítésre 
kerülő  szelektív  hulladékgyűjtő  szigetek  számára  az  alábbi 
helyeket jelöli ki.

1.Enying 152 hrsz Fő u.  -  Móra  F.  u.  Balatonbozsoki  felső 
kocsma (Kuckó kocsma) 
2.Enying-Balatonbozsok  közötti  CBA  környezetében, 
önkormányzati  tulajdonban lévő  területen (2754/24,  2754/27 
vagy a 2754/68 hrsz)
3.Enying 668 hrsz Török  Bálint  utca  temető  felé  való 
leágazásánál
4.Enying 1400/3 hrsz Enying-Központ, CBA előtti tér
5.Enying 2357 hrsz PENNY MARKET és Mátyás király utca 
határán,  önkormányzati tulajdonban lévő területen
6.Enying 1507/90 hrsz belmajori I. istálló alatti üres telek

7.Enying 2309/2 hrsz Kinizsi u., az Enyingi érnél
8.Enying 2261 hrsz Rákóczi u., Akócs malom
9.Enying 7927 hrsz (7721 előtt) (Kabókapuszta)  Csokonay 
utcánál
10.Enying 0250 hrsz (Alsótekeres)  Alsótekeresi  bejáró 
Cseresznye u.
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11.Enying 259 hrsz (Balatonbozsok) Fő u. 61/A. (az óvodával 
szemben)
12.Enying 1021 hrsz Dózsa Gy. u. - Szeszfőzde

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja, hogy a tulajdonában levő fenn megnevezett 
területeken tartósan hulladékgyűjtő sziget kerüljön kialakításra, 
egyidejűleg  ezen  tevékenység  folytatásáig  területfoglalást 
engedélyez.

Felhatalmazza a polgármestert az értesítés megküldésére.

Határidő: 2009. április 15.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

3. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztései
3.1 Közvilágítási ajánlatok értékelése – E.ON felkérése

Bíró  Attila TFB  elnök  ismerteti  a  bizottság  közvilágítási  villamos  energia,  valamint 
kapcsolódó karbantartási költségek felülvizsgálata, csökkentése érdekében árajánlat kérésére 
irányuló, melléklet szerinti határozati javaslatát.

Tóth Dezső polgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a bizottság 
javaslatának elfogadását, kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
93/2009. (III. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  tekintettel  a  Dél-dunántúli  Áramszolgáltató  Rt-vel 
2002.  január  21.  napján  megkötött  Együttműködési 
Keretmegállapodás 7.2 és 7.3 pontjában foglaltakra, hogy felkéri 
a Polgármesteri Hivatalt, hogy a közvilágítási villamos energia, 
valamint a kapcsolódó karbantartási költségek felülvizsgálata, 
csökkentése  érdekében vegye fel  a  kapcsolatot  az  E-ON Dél-
dunántúli Áramszolgáltató Zrt-vel (7626 Pécs, Búza tér 8/b.) és 
kérje fel, hogy tegye meg árajánlatát.

Felelős: Tóth Dezső

Határidő: 2009. április 30.

3.2 Fejér Megyei Földhivatal önkormányzati digitális térképekre vonatkozó ajánlata

Bíró  Attila TFB  elnök  ismerteti  a  bizottság  2005.  év  óta  változással  érintett  enyingi 
ingatlanokra  vonatkozó  ingatlan-nyilvántartási  adatok  frissítésére  irányuló,  melléklet 
szerinti 57/2009. (III. 11.) számú határozati javaslatát.
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16.05 órakor Szörfi István jegyző elhagyja a tanácstermet.

Tóth Dezső polgármester  -  kérdés,  hozzászólás  nem lévén -  kéri,  hogy aki  a  határozati 
javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltétellel szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
94/2009. (III. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy felkéri  a Polgármesteri  Hivatalt,  hogy vegye 
fel  a  kapcsolatot  a  Székesfehérvári  Földhivatallal  és  kérjen 
árajánlatot  a  2005.  év  óta  változással  érintett  enyingi 
ingatlanokra  vonatkozó  ingatlan-nyilvántartási  adatok 
frissítésére vonatkozóan.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: 2009. április 30.

3.3 Református Egyházközség szerződés módosítási kérelme

Bíró Attila TFB elnök ismerteti  a bizottság megállapodás tervezet módosítására irányuló, 
melléklet szerinti 58/2009. (III. 11.) számú határozati javaslatát.

Tóth Dezső polgármester  -  kérdés,  hozzászólás  nem lévén -  kéri,  hogy aki  a  határozati 
javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltétellel szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
95/2009. (III. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  határozat  elválaszthatatlan  mellékletét 
képező  megállapodás  tervezetben  szereplő  feltételeket  a 
következő módosítással elfogadja: 

„3.)  Az  1.  pontban  meghatározottak  ellentételezéséül  az 
Önkormányzat  vállalja,  hogy  a  temető  fenntartási 
munkálatokban közreműködik, valamint gondoskodik az általa 
kihelyezett  konténerekbe  összegyűjtött  kommunális  szilárd 
hulladék elszállításáról.”

Felkéri a Polgármestert a Református Egyházközséggel történő 
kapcsolatfelvételre,  illetve  a  szerződés  3.  pontjának 
megtárgyalására.

Felelős: Tóth Dezső

Határidő: 2009. április 30.
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3.4 Madarász  V.  utcai  hátsó  teleksor  utólagos  földgázelosztó  vezetékhálózatának 
kiépítésére vonatkozó döntés módosítása

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság E.ON DDGÁZ tervezéssel és kivitelezéssel való 
megbízására,  költségek  biztosítására  irányuló  melléklet  szerinti,  59/2009.  (III.  11.)  számú 
határozatát. Elmondja, hogy a határozati javaslatot a Pü. Biz. is támogatta.

16.08 órakor megérkezik Dr. Miljanovits György képviselő az ülésre, a testület létszáma 12 fő.

Tóth Dezső polgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén - szavazásra bocsátja a határozati 
javaslat elfogadását, kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
96/2009. (III. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy a  Madarász  Viktor  utcai  hátsó  teleksor 
utólagos  földgázelosztó  vezetékhálózata  kiépítésének 
tervezésével és kivitelezésével megbízza az E.ON DDGÁZ Zrt-t 
(7626 Pécs, Búza tér 8/a.  szám alatti székhelyű).

A beruházás költsége bruttó 3.880.800,- Ft, az enyingi 1690/9 - 
1690/16;  1690/18-1690/23  hrsz-ú  ingatlanokra  vonatkozó 
hálózati  csatlakozási  szerződések  szerint,  mely  647.000  Ft 
többletköltséget a folyószámlahitel terhére biztosítja.

A  beruházással  érintett  építési  telkek  tekintetében,  azok 
vételárának  megállapítása  során  a  közműfejlesztés  bekerülési 
költségét érvényesíteni kívánja. 

Felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt,  hogy  az  előirányzat-
módosítást  az  önkormányzati  előirányzat-nyilvántartásban 
vezesse át,  továbbá a költségvetési rendelet módosításakor az 
előirányzat-módosítást  a  költségvetési  rendeletben 
szerepeltesse.

Felhatalmazza  a  polgármestert  a  vállalkozási  szerződés 
aláírására. 

Ezzel  egyidejűleg  Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének 236/2008. (VI. 25.) számú határozatát visszavonja.

Határidő: 2009. április 30.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
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3.5 Szennyvízelvezetési  és  tisztítási  projekt  kapcsán  az  önkormányzati  utak 
helyreállítása

Bíró Attila TFB elnök ismerteti  a bizottság önkormányzati  utak helyreállítására irányuló, 
melléklet szerinti 60/2009. (III. 11.) számú határozati javaslatát.

Tóth Dezső polgármester  –  kérdés,  hozzászólás  nem lévén -  kéri,  hogy aki  a  határozati 
javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltétellel szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
97/2009. (III. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  „Enying  város  szennyvízelvezetésének  és 
szennyvízkezelésének  a  kiépítése”  című, 
KEOP-7.1.2.0-2008-0148  azonosítószámú  pályázathoz 
kapcsolódóan  az  önkormányzati  utak  nyomsávos 
helyreállításának munkálatait támogatja.

Határidő: 2009. április 30.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

3.6 Lakatos Renáta kérelme

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság ingatlan értékesítésre irányuló, melléklet szerinti 
61/2009. (III. 11.) számú határozati javaslatát.

Tóth Dezső polgármester  -  kérdés,  hozzászólás  nem lévén -  kéri,  hogy aki  a  határozati 
javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltétellel szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
98/2009. (III. 25.) 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. 

A  vételár  megfizetése  öt  részletben  történik.  A  szerződés 
aláírásával  egyidejűleg  a  vevő  500.000,-Ft  összegű  foglalót 
köteles  biztosítani  Enying  Város  Önkormányzata  részére.  A 
vételár  fennmaradó  összege–1.973.680,-Ft-  négy  részletben 
kerül megfizetésre. Az első részlet – 493.420,-Ft - 2009. június 
30. napjáig a második részlet – 493.420,-Ft - 2009. szeptember 
30. napjáig, a harmadik részlet – 493.420,-Ft - 2009. december 
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31. napjáig, a negyedik részlet – 493.420,- Ft – 2010. március 31. 
napjáig esedékes.

A tulajdonjog átruházása a vételár utolsó részletének befizetését 
követően történik meg.

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  297/2008.  (VIII.  27.)  számú  határozatát 
visszavonja.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: folyamatos

3.7 Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kérelme

Bíró Attila TFB elnök ismerteti  a  bizottság ingyenes  használati  jog bejegyzését  elutasító, 
térítésmentes  használatba  adásra  irányuló,  melléklet  szerinti  64/2009.  (III.  11.)  számú 
határozati javaslatát.

Tóth Dezső polgármester  -  kérdés,  hozzászólás  nem lévén -  kéri,  hogy aki  a  határozati 
javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltétellel szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
99/2009. (III. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Fejér  Megyei  Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság  (képviseli:  Mihály  János  tűzoltó  ezredes,  8000 
Székesfehérvár,  Szt.  Flórián  krt.2.)  kérelmét  -  az  Enyingi 
Polgárvédelmi Iroda elhelyezésére felajánlott 1486/5 hrsz-ú, a 
valóságban Szabadság tér 14 szám alatt  található  1 db 18 m2 

alapterületű  irodahelyiségre  vonatkozóan  az  ingyenes 
használati jog földhivatali nyilvántartásba történő bejegyzését - 
nem  támogatja,  azonban  kezdeményezi  az  irodahelyiség 
tekintetében  a  térítésmentes  használatra  vonatkozó 
megállapodás megkötését.

A közüzemi valamint az egyéb működési költségek a használót 
terhelik.

Felkéri a Polgármesteri Hivatalt a térítésmentes használati 
megállapodás elkészítésére, felhatalmazza a Polgármestert a 
megállapodás aláírására.
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Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: 2009. április 30.

4. Oktatási, Kulturális és Sportbizottság előterjesztései
4.1 Szakértői árajánlat önkormányzati minőségirányítási programra

Gebula  Béla  Ákos OKS  elnök  ismerteti  a  bizottság  közoktatási  szakértő  megbízására 
irányuló, jelen jegyzőkönyv mellékletét képező határozati javaslatát.

Tóth Dezső polgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a határozati 
javaslat elfogadását, kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltétellel szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
100/2009. (III. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
úgy  határozott,  Enying  Város  Önkormányzata 
Minőségirányítási Programjának elkészítésével megbízza 
Sipos  Imre  (8000,  Székesfehérvár,  Ifjúság  út  33.) 
közoktatási szakértőt. A megbízási díj bruttó 250 eFt jelen 
határozat  elválaszthatatlan  mellékletét  képező  ajánlat 
szerint,  melynek  forrása  a  működési  hitel.  A  program 
elkészítésének határideje: 2009. május 30.
Felhatalmazza  a  Polgármestert  a  megbízási  szerződés 
aláírására.  Felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt,  hogy  az 
előirányzat-módosítást  az  önkormányzati  előirányzat-
nyilvántartásban  vezesse  át,  továbbá  a  költségvetési 
rendelet  módosításakor  az  előirányzat-módosítást  a 
költségvetési rendeletben szerepeltesse. 

Határidő: a megbízás tekintetében azonnal
a  szakértői  munka  elkészítésének 
tekintetében 2009. május 30.

Felelős: Tóth Dezső polgármester 

4.2 Óvodai, iskolai beiratkozás időpontja

Gebula Béla Ákos OKS elnök ismerteti a bizottság óvodai, iskolai beiratkozás időpontjának 
meghatározására irányuló melléklet szerinti határozati javaslatát.

Tóth  Dezső polgármester  kéri  a  Hírmondó  szerkesztő  bizottságát,  hogy  az  április  15-i 
számban jelenjen  meg az  időpont.  Kérdés,  hozzászólás  nem lévén  szavazásra  bocsátja  a 
határozati javaslatot, kéri, hogy aki annak elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
101/2009. (III. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a 
2009/2010-es  nevelési-oktatási  évre  az  óvodai,  és  a 
tankötelessé  váló  gyermekek  iskolai  beíratásának 
időpontját  az alábbiak szerint határozza meg:
Beiratkozás  időpontja:  2009.  április  20-22.  (hétfő,  kedd, 
szerda)

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Dezső polgármester

5. Pénzügyi Bizottság előterjesztései
5.1 2008. évi költségvetési rendelet egységes szerkezetben

Buza Lajos Pü. Biz. elnök elmondja, hogy az előterjesztés okafogyottá vált.

5.2 A  személyes  gondoskodás  keretében  nyújtott  szociális  ellátások  intézményi 
térítési díjairól szóló rendelet

Buza Lajos Pü.  Biz.  elnök ismerteti  a  térítési  díjrendelet  elfogadására  irányuló  bizottsági 
javaslatot. Jelzi, hogy a 2. sz. mellékletben a lap alján 3-4 szó felesleges, kéri törölni azokat.

Tóth  Dezső polgármester  -  kérdés,  hozzászólás  nem  lévén  -  szavazásra  bocsátja  a 
rendelettervezet  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  annak  elfogadásával  egyetért,  kézfeltartással 
szavazzon,

A  Képviselő-testület  12  igen,  egyhangú  szavazattal  a  személyes  gondoskodás 
keretében  nyújtott  szociális  ellátások  intézményi  térítési  díjairól jelen 
jegyzőkönyv mellékletét képező 16/2009. (III. 31.) számú rendeletet alkotja.

5.3 Belső ellenőrzési jelentések
5.3.1 2008. évben nyújtott támogatások elszámolása

Buza  Lajos Pü.  Biz.  elnök  ismerteti  a  bizottság  2008.  évben  nyújtott  támogatások 
elszámolására vonatkozó belső ellenőri jelentés elfogadására irányuló határozati javaslatát, 
mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Tóth Dezső polgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a határozati 
javaslat elfogadását, kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
102/2009. (III. 25.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határozott,  hogy  „Enying  Város  Önkormányzata  által 
2008.  évben  nyújtott  támogatások  elszámolásáról”  szóló 
belső  ellenőri  jelentést  jelen  határozat  melléklete  szerint 
elfogadja.

Határidő: intézkedési  terv  tekintetében  a  Képviselő-
testület soron következő ülése

Felelős: Tóth Dezső, polgármester
 Szörfi István, jegyző

16.16 órakor Szörfi István jegyző visszatér a tanácsterembe.

5.3.2 ESZI 2007. és 2008. évi normatíva elszámolása

Buza  Lajos Pü.  Biz.  elnök  ismerteti  a  bizottság  ESZI  2007.  és  2008.  évi  normatíva 
elszámolásra  vonatkozó belső ellenőri  jelentés  elfogadására  irányuló határozati  javaslatát, 
mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Tóth Dezső polgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a határozati 
javaslat elfogadását, kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
103/2009. (III. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  „Enying  Város  Önkormányzata  Egyesített 
Szociális  Intézményénél  a  2007.  évi  2008.  évi  normatíva 
elszámolás  ellenőrzéséről”  szóló  belső  ellenőri  jelentést  jelen 
határozat melléklete szerint elfogadja.

Határidő: intézkedési  terv  tekintetében  a  Képviselő-
testület soron következő ülése

Felelős: Kiss Andrea intézményvezető

5.5 Városi Bölcsőde kérelme

Buza Lajos Pü. Biz. elnök ismerteti a bizottság tervezői szerződés megkötésére, költségek 
biztosítására irányuló határozati javaslatát, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Tóth Dezső polgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a határozati 
javaslat elfogadását, kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
104/2009. (III. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Város  Bölcsőde  felújítási  pályázati  önrész 
terhére 1828 eFt összegű - a pályázat benyújtásához szükséges - 
tervezési szerződés megkötésére felhatalmazza a Polgármestert. 

Határidő: az előirányzat rendelkezésre bocsátását illetően 
azonnal,
a szerződés kötését illetően folyamatos

Felelős: Tóth Dezső polgármester

5.6 Cinca Térségi Vízi Társulat szerződésmódosításra vonatkozó javaslata

Buza  Lajos Pü.  Biz.  elnök  ismerteti  a  bizottság  tervezési  szerződés  módosításának 
elfogadására irányuló határozati javaslatát, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Tóth Dezső polgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a határozati 
javaslat elfogadását, kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
105/2009. (III. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Cinca  Térségi  Vizi  Társulattal  kötendő 
Tervezési  szerződés  2.  módosítását  jelen határozat  melléklete 
szerint  elfogadja.  A  szerződés  megkötésére  felhatalmazza  a 
Polgármestert. 

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Dezső polgármester

5.7 Balatonbozsokért Alapítvány kérelme

Buza Lajos Pü. Biz. elnök ismerteti a bizottság alapítvány támogatására irányuló határozati 
javaslatát, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Tóth  Dezső polgármester  kérdezi,  hogy  mennyivel  és  miből  javasolják  támogatni  az 
alapítványt.

Gál Balázs képviselő szerint az alapítvány színvonalasan rendezi meg a programjait.  300 
eFt-ot javasol megszavazni. Forrásként a működési hitelt jelöli meg.

Gebula  Béla  Ákos képviselő  kellemetlennek tartja,  hogy  az  iskolát  és  a  nótaestet  ennél 
kevesebb pénzzel támogatta a testület. A református iskola, ahová a gyerekeik járnak, 200 
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eFt-ot kapott, az alapítványnak sem javasol többet. Támogatná 300 eFt-tal is, de tartsanak 
határt, 200 eFt-ot javasol biztosítani.

Nagy József Ödön képviselő Gál Balázs mellett szeretne érvelni. Szerinte a nótaest esetében 
lőttek túl a célon.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester szintén támogatja a 300 eFt biztosítását, hiszen egész napos 
rendezvényről van szó, mely megmozgatja az egész környéket.

Gebula Béla Ákos képviselő visszavonja javaslatát.

Tóth Dezső polgármester – egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a 300 
eFt  biztosítására  irányuló  határozati  javaslat  elfogadását,  kéri,  hogy  aki  azzal  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
106/2009. (III. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a Balatonbozsokért Alapítvány részére 300 eFt 
támogatást biztosít a működési hitel terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Dezső polgármester

5.8 Emergency Kft. ajánlatának elutasítása

Buza Lajos Pü. Biz. elnök tekintettel arra, hogy erről már született döntés, javasolja helyette a 
K&H Biztosító felelősségbiztosításának elfogadására irányuló határozati javaslat napirendre 
tűzését, mely kimaradt a meghívóból.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a felelősségbiztosítás kérdésének napirendre 
tűzését, kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen, egyhangú szavazattal napirendjére tűzte a felelősségbiztosítás kérdését.

Buza Lajos Pü.  Biz.  elnök ismerteti  a bizottság felelősségbiztosítás felmondására és K&H 
Biztosítóval  való  megkötésére  irányuló  határozati  javaslatát,  mely  jelen  jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.

Tóth Dezső polgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a határozati 
javaslat elfogadását, kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
107/2009. (III. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  K&H  Biztosító  Zrt.  felelősségbiztosításra 
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vonatkozó ajánlatát elfogadja felhatalmazza a Polgármestert a 
jelenleg hatályos felelősségbiztosítás felmondására és az ajánlat 
szerinti felelősségbiztosítás megkötésére.

Határidő: 2009. március 31. illetve folyamatos

Felelős: Tóth Dezső polgármester

5.9 Tájékoztatás bizottsági hatáskörben hozott döntésekről
5.9.1 Mezőszöv Rt. 

Buza Lajos Pü. Biz. elnök ismerteti a bizottság saját hatáskörben hozott, belmajori ingatlanok 
tulajdonjogának  és  földhivatali  ügyintézésének  lehetőségeiről,  költségeiről  tájékoztatás 
kérésére irányuló határozatát, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

5.9.2 Városi Könyvtár kérelme

Buza  Lajos Pü.  Biz.  elnök  ismerteti  a  bizottság  saját  hatáskörben  hozott,  előirányzat 
átcsoportosításra irányuló határozatát.

5.9.3 Kimutatáskérés továbbképzésekkel, képzésekkel kapcsolatban

Buza  Lajos Pü.  Biz.  elnök  ismerteti  a  bizottság  saját  hatáskörben  hozott,  megszűnt 
jogviszonyú  önkormányzati  dolgozók  tanulmányi  szerződéseivel  kapcsolatos  kimutatás 
készítésére irányuló határozatát.

5.10 Fejér Megyei Mozgássérült Egyesület Enyingi Csoportja vezetőjének levele

Buza Lajos Pü. Biz. elnök felhívja rá a figyelmet, hogy a levél a bizottságnak szól, így azt a 
bizottság következő ülésén tárgyalja majd.

Gebula Béla Ákos képviselő javasolja bizottsági hatáskörbe visszautalni.

Tóth  Dezső polgármester  szavazásra  bocsátja  a  kérelem  napirendről  való  levételét,  és 
bizottsági  hatáskörbe  való  visszautalását.  Kéri,  hogy  aki  azzal  egyetért,  kézfeltartással 
szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
108/2009. (III. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Fejér  Megyei  Mozgássérült  Egyesület 
Enyingi Csooportja vezetőjének kérelmét leveszi napirendjéről, 
és azt a Pénzügyi Bizottság elé utalja megvitatásra.

Határidő:  a Pénzügyi Bizottság következő ülése
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Felelős: Buza Lajos Pü. Biz. elnök

6. Egészségügyi és Szociális Bizottság előterjesztései
6.1 Beszámoló az egészségügyi alapellátás 2008. évi tevékenységéről

Dr.  Miljanovits  György Eü.  Biz.  elnök  ismerteti  a  bizottság  egészségügyi  alapellátás 
tevékenységéről  szóló  beszámoló  elfogadására  irányuló  melléklet  szerinti  határozati 
javaslatát.

Tóth Dezső polgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a határozati 
javaslat elfogadását, kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
109/2009. (III. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy elfogadja az egészségügyi alapellátás 2008. évi 
tevékenységéről készült beszámolót.

Tóth Dezső polgármester köszöni az egészségügyben dolgozók tevékenységét,  és kéri az 
elnököt, tolmácsolja feléjük elismerését.

6.2 Defibrillátor készülék elhelyezése az ESZI-ben

Dr.  Miljanovits  György Eü.  Biz.  elnök  ismerteti  a  bizottság  defibrillátor  készülék  ESZI 
leltárába való felvételére irányuló melléklet szerinti határozati javaslatát.

Buza  Lajos képviselő  szerint  pontosítani  kellene,  hogy az  ESZI  melyik  épületében kerül 
elhelyezésre, mert ha az ügyeletben szükség lenne rá, tudni kell, hol van.

Nagy József Ödön képviselő véleménye szerint erről nem a testületnek kellene dönteni.

Dr.  Lelkes  Ákos alpolgármester  szerint,  ha  az  aktív  gyógyítási  részlegből  kivonják  a 
készüléket, akkor az elhelyezés helyén olyan személyek legyenek, akik ki vannak képezve a 
használatára. Ez egy drága műszer, amire szükség van.

Dr. Miljanovits György Eü. Biz. elnöke elmondja, hogy szűk az a határ, amikor használni 
lehet a készüléket. A készüléket úgyis csak orvos használja, ezért is javasolta a bizottság az 
ESZI-ben elhelyezni, mert ott orvosként nap mint nap megfordul. A leltárba kerülés miatt 
fontos, hogy a testület döntsön róla. Javasolja nevesíteni az intézmény orvosának leltárában.

Tóth Dezső polgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a határozati 
javaslat elfogadását, kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
110/2009. (III. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy az Egyesített Szociális Intézményben kerüljön 
elhelyezésre, az intézmény orvosának leltárába pedig felvételre 
az I.  számú körzetből visszaadott defibrillátor készülék azzal, 
hogy  az  orvosi  ügyelet  bármikor  igényt  tarthat  a  készülék 
használatára.

Tóth Dezső polgármester – egyéb hozzászólás nem lévén - az ülést 16.35 órakor bezárja.

Enying, 2009. április 1.

  Tóth Dezső Mihályfi Gábor
polgármester       aljegyző

Bíró Attila Botos Sándor
  hitelesítő    hitelesítő
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