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Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
 2009. április 10-én

megtartott  rendkívüli  nyílt  üléséről

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

Jelen vannak: Tóth Dezső polgármester, Dr. Lelkes Ákos alpolgármester
Bíró Attila Károly, Botos Sándor, Gál Balázs, Mohai Istvánné, 
Nagy József Ödön, Venczel Zita képviselők

Szörfi István jegyző, Mihályfi Gábor aljegyző
Viplak Tibor EVSZI vezető
Vassné Zsemberi Katalin jegyzőkönyvvezető

Tóth Dezső polgármester köszönti a megjelenteket és a városi televízió nézőit. Megállapítja, 
hogy a képviselők 8  fővel,  határozatképes számban megjelentek és  az  ülést  07.30  órakor 
megnyitja.  A  jegyzőkönyv  hitelesítésére  Gál  Balázs  képviselőt  és  dr.  Lelkes  Ákos 
alpolgármestert, a jegyzőkönyv vezetésére pedig Vassné Zsemberi Katalint kéri fel. Ismerteti 
az ülés napirendi pontjait, módosító javaslata, hogy 4-es pontként vegyék fel a napirendre a 
Boróka Alapítvány „Tanoda program” megvalósítására vonatkozó kérelmét.  Hozzászólás, 
több módosító javaslat nem lévén kéri, hogy aki a napirend módosító javaslatával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A  Képviselő-testület  8  igen  egyhangú  szavazattal  4-es  pontként  felvette  a  napirendre  a  Boróka  
Alapítvány kérelmét.

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

A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta.

N a p i r e n d:

Nyílt ülés :

1.) Út a munkához Közfoglalkoztatási Terv elfogadása 
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1.) Út a munkához Közfoglalkoztatási Terv elfogadása 

Tóth  Dezső  polgármester  ismerteti  az  előterjesztést  és  a  Közfoglalkoztatási  Terv 
elfogadására vonatkozó határozati javaslatot. Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a 
határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
115/2009. (IV. 10.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a határozat mellékletét képező „Enying város 
közfoglalkoztatási  terve  2009.  évre”  című  tervet  elfogadja, 
egyben  kijelenti,  hogy  a  rendszeres  szociális  segélyezettek 
közfoglalkoztatását 2009. évben nem tudja biztosítani.

Megbízza  a  Polgármestert,  hogy  az  elfogadott 
közfoglalkoztatási tervet 5 napon belül küldje meg a Magyar 
Államkincstárnak,  továbbá  felhatalmazza,  hogy  a  rendszeres 
szociális  segélyezettek  közfoglalkoztatásra  vonatkozó 
igényeivel  kapcsolatban  a  kérelmezőket  tájékoztassa  jelen 
döntésről.

Egyben  megbízza  Enying  Város  Szolgáltató  Intézményét  a 
Közfoglalkoztatási Tervben foglaltak végrehajtásával.

Határidő:  a  közfoglalkoztatási  terv  kincstárnak  való 
megküldésére 2009. április 20.
egyebekben folyamatos

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Viplak Tibor EVSZI vezető

Tóth  Dezső  polgármester  ismerteti  a  „Közfoglalkoztatás-szervezők  foglalkoztatásának 
támogatása”  elnevezésű  pályázat  benyújtására  vonatkozó  határozati  javaslatot.  Kérdés, 
észrevétel  nem  lévén  kéri,  hogy  aki  a  határozati  javaslattal  egyetért,  kézfeltartással 
szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
116/2009. (IV. 10.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  benyújtja  a  „Közfoglalkoztatás-szervezők 
foglalkoztatásának  támogatása”  elnevezésű  pályázatot  a 
Közép-dunántúli  Regionális  Munkaügyi  Központhoz.  A 
közfoglalkoztatás-szervezői  tevékenység  2009.  május  1. 
napjától 2010. március 31. napjáig tart.
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A  döntés  a  költségvetést  nem  érinti,  a  képviselő-testület  a 
Szolgáltató  Intézmény  létszámát  2009.  május  1.  napjától  – 
sikeres pályázat esetén – 1 fővel megemeli. 

Határidő: 2009. április 30.
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Viplak Tibor EVSZI vezető

2.) 2009. évi Közbeszerzési Terv elfogadása

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

A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
117/2009. (IV. 10.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  –  e  határozat  mellékletét  képező  –  Enying 
Város  Önkormányzatának  2009.  évi  összesített  közbeszerzési 
tervét elfogadja.

Felhatalmazza  a  polgármestert  az  évközbeni  szükséges 
módosítások átvezetésére.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester

3.) Közétkeztetéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás elindítása

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

A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
118/2009. (IV. 10.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy a közétkeztetéssel kapcsolatos közbeszerzési 
eljárás  lefolytatásához,  a  tanácsadói  feladatok  elvégzésére 
ajánlatot kér be az alábbi három cégtől:

Kapos-Hidro Kft. 7400 Kaposvár, Buzsák u. 48.
London Consulting Kft. 7621 Pécs, Fülep Lajos u. 22.
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Réka-Ker Kft. 7695 Mecseknádasd, Felszabadulás u. 38.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Határidő: azonnal

4.) Boróka Alapítvány „Tanoda program” megvalósításához kapcsolódó kérelme

Tóth Dezső polgármester ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Szörfi István jegyző javasolja, hogy a határozatban szerepeljen az is,  hogy 2009. május 1. 
napjától adja az önkormányzat szívességi használatba az ingatlanrészt.

Tóth Dezső polgármester – több észrevétel, javaslat nem lévén – kéri, hogy aki Szörfi István 
jegyző módosító javaslatával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
119/2009. (IV. 10.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  „TÁMOP  –  3.3.5/A/08/1/KMR  Tanoda 
programok  támogatása”  tárgyú  pályázat  benyújtására  és  az 
Erzsébet  ligeti  iskolaépület  önkormányzati  tulajdonban  lévő 
részének  szívességi  használatba  történő  adásáról  szóló 
határozati javaslatot kiegészíti az alábbival:

„…felajánlja  az  Erzsébet  ligeti  iskolaépület  önkormányzati 
tulajdonban lévő részét  2009.  május 1.  napjától,  2011.  április 
30. napjáig…”

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

A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
120/2009. (IV. 10.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  „TÁMOP  –  3.3.5/A/08/1/KMR  Tanoda 
programok  támogatása”  tárgyú  pályázat  benyújtását 
támogatja.  A  program  megvalósításának  színhelyéül 
térítésmentesen – valamennyi rezsi költség a használót terheli - 
felajánlja  az  Erzsébet  ligeti  iskolaépület  önkormányzati 
tulajdonban lévő részét 2009. május 1. napjától, 2011. április 30. 
napjáig.
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Ennek  érdekében  Enying  Város  Önkormányzata  szívességi 
használati szerződést köt a „Boróka” Mozgássérült Gyermekek 
Fejlesztéséért  Alapítvánnyal  (képviseli:  Megyeriné  Tóth 
Gabriella, székhely: 8130 Enying, Sport köz 26.). 

Felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt  a  szívességi  használati 
szerződés  előkészítésére,  felhatalmazza  a  Polgármestert  a 
szerződés aláírására.

Ezzel  egyidejűleg  a  28/2009.  (II.13.)  számú  határozatát 
visszavonja. 

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Határidő: 2009. április 30.

Tóth Dezső  polgármester több hozzászólás nem lévén, megköszöni a részvételt, Kellemes, 
Békés Húsvéti Ünnepeket kíván, majd 07.40 perckor bezárja az ülést.

Enying, 2009. április 15.

 Tóth Dezső Mihályfi Gábor
polgármester         aljegyző

  Gál Balázs dr. Lelkes Ákos
   hitelesítő        hitelesítő
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