
Lakosság tájékoztatása a környezet állapotáról 

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény az alábbiak 

szerint rendelkezik:  

46. § (1) A települési önkormányzat a környezet védelme érdekében  

e) elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de 

legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot.  

51. § (3) A lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról a települési önkormányzat szükség 

szerint, de legalább évente tájékoztatja a lakosságot.  

A fenti jogszabályi kötelezettségnek eleget téve Enying Város Önkormányzata a 2016. év 

során befejezett, illetve folyamatban lévő pályázatokkal kapcsolatos, a környezet állapotával 

összefüggő tájékoztatást adja:  

 

1. Tanuszoda  

 

A tanuszoda Enyingen az 1474/58 hrsz.-ú, természetben Enying, Szabadság tér 16. szám alatt 

található ingatlan nyugati részén valósul meg.  

A tanuszoda 56x22 méter befoglaló méretű földszintes épület, mely magába foglal egy 6x10 

méteres tanmedencét és egy 15x25 méteres úszómedencét. A működéshez az önkormányzat 

tulajdonában lévő enyingi 1474/45 hrsz.-ú ingatlanon lévő 15 db parkoló biztosított, valamint 

az enyingi 1474/58 hrsz-ú ingatlan észak-nyugati részére terveztek 1 darab akadálymentesített 

és normál parkolót.  

A felépítményhez szükséges elektromos kapacitás 3 x 125 A, víz és csatorna kapacitás 45 

m
3
/nap, valamint a gáz kapacitás 210 kW-konténer+35,1 m

3
/h.  

A tanuszoda létesítéséhez a tervek beadásra kerültek a Fejér Megyei Kormányhivatal 

Székesfehérvári Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályához. A tervek építési 

engedéllyel rendelkeznek.  

A beruházó MNSK az eredményes közbeszerzési eljárást követően a nyertes ajánlattevővel 

szerződést kötött a Tanuszoda kivitelezésére. 

A kivitelező részére 2016. november 15-én átadásra került a munkaterület, a kivitelezési 

munkák megkezdődtek. 

 

 

2. Enyingi Szirombontogató Óvoda „Ligeti óvoda” épülete 

 

Az Enyingi Szirombontogató Óvoda új telephellyel bővült, ahol a környezet, a tárgyi 

feltételek maximálisan kielégítenek minden igényt, európai uniós előírásoknak megfelelőek. 

A fejlesztés nagyrészt a Belügyminisztérium - Óvodai Kapacitásbővítést célzó beruházások 

támogatására kiírt pályázatból valósult meg, melynek teljes beruházási költsége: 38.722.934,- 

Ft volt, az elnyert támogatás összege 33.075.000 Ft. A fennmaradó részt – 5.647.934 Ft – az 

önkormányzat biztosította. 

Az épület külső felújítása a KEOP energetikai pályázati konstrukció keretében valósult meg, 

melynek összege 20.365.306,- Ft volt. 

Továbbá Enying Város Önkormányzata, a Városgondnokság és az Óvoda hozzájárulásával – 

6.038.000 Ft-ból – egy másik csoportszoba és kiszolgáló helyiségek kerültek kialakításra. 

Az épület ünnepélyes átadása 2016.09.02-án volt. 

 

 

3. ENYINGI-ÉR III. sz. szv. átemelő melletti zárt szakasz gyaloghídjának helyreállítása 

 

A gyaloghíd helyreállítási munkáit Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

306/2016. (VI. 29.) határozata az Enyingi ér gyalogoshíd helyreállítás/átépítés és 

árokrendezés a 2+541-2+579 km szelvények közötti szakaszáról szóló határozata alapján, 

eredeti állapotnak megfelelően helyreállították. 



4. Enying Bokréta 411 hrsz. ingatlan közterületi burkolatát megtámasztó támfal 

 

2016 nyarán a csapadékos időjárás következtében leomlott a támfal. A helyreállítás az 

Önkormányzat által készíttetett statikai szakvélemény, valamint kiviteli terv és tartószerkezeti 

terv alapján részben vis maior támogatásból, részben önkormányzati forrásból 2016. 

december hónapban megvalósul. A kivitelezést a Szegletkő Generál Kft. végzi, Enying Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 430/2016. (X. 11.) határozata az enyingi 411 hrsz.-ú, 

természetben Enying, Bokréta utcában lévő (Mozi köz) támfal és járda helyreállítási 

munkálatokra vonatkozó kivitelező kiválasztása határozata alapján. 

 

 

5.  Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola mosdóhelyiségek felújítása 

 

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 355/2016. (IX. 07.) határozata 

„Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola Enying, Kossuth L. u. 53-55. szám alatti 

általános iskola „új” szárnyában lévő emeleti mosdóhelyiségek felújításáról” szóló határozata 

alapján 2016. október 28. és november 7. között Varga József vállalkozó kivitelezésében 

elkészült a Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola új szárnyában lévő földszinti és 

emeleti vizesblokk felújítása. A felújítás során megújultak a vizesblokkok gépészeti vezetékei 

szerelvényei, burkolat, valamint szerelt válaszfalak. Az őszi szünetben elvégzett munkák az 

intézményben folyó oktató-nevelő munkát nem zavarták. 

 

 

6. 2016-ban benyújtott pályázatok, melyek elbírálásra várnak: 

 

Azonosítószám Megnevezés 

TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00018 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (kerékpárút) 

TOP-2.1.3-15-FE1-2016-00018 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések (csapadékvíz) 

TOP-4.2.1-15-FE1-2016-00016 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 

(Enyingi Család- és Gyerekjóléti Központ leendő székhelyének 

felújítása) 

TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00015 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése  

TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00041 

A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába 

állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével (óvoda 

tetőfelújítása) 

TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00004 Zöld város kialakítása 

TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00050 
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Enyingi 

Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása) 

VP-6.7.4.4-16 

 

Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, 

többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, korszerűsítése 

(Tornyos iskola) 

 


