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

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

Buzási Beáta képviselő jelölt
Elek Gyuláné Helyi Választási Bizottság elnöke

Szörfi István jegyző
Mihályfi Gábor aljegyző
Závodni Lászlóné pénzügyi vezető

Kiss Andrea ESZI vezető

Drexler Katalin településfejlesztési ügyintéző
Hrubos Rita műszaki ügyintéző

Szemerei Szilvia jegyzőkönyvvezető

Nem jelezte távolmaradását: Nyikos István,  Szabó Attila képviselők

Tóth Dezső  polgármester az ülést 15.03 órakor megnyitja, megállapítja, hogy a képviselők 
határozatképes számban megjelentek, létszámuk 11 fő. Köszönti a megjelent képviselőket, a 
városi televízió nézőit. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Dr. Miljanovits György és Mohai 
Istvánné képviselőket, a jegyzőkönyv vezetésére Szemerei Szilviát. 

A felkért képviselők a hitelesítést vállalják.

… Ismerteti  a  képviselőknek  megküldött  napirendet.  Kéri  a  képviselőket,  tegyék  meg 
napirend módosító javaslataikat. 

Gebula Béla Ákos OKS elnök az Oktatáis, Kulturális és Sportbizottság előterjesztései közé 
5.5 napirendi pontként kéri felvenni a napirendre fotópályázaton való részvételt.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a fotópályázaton való részvétel 5.5 napirendi 
pontként való napirendre tűzését. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.



A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal a fotópályázaton való részvétel napirendre vételét  
elfogadta.

Bíró Attila TFB elnök a Guruló Bikák Motorsport Klub haszonkölcsön szerződését javasolja 
4.15 napirendi pontként napirendre venni.

Tóth  Dezső polgármester  szavazásra  bocsátja  a  Guruló  Bikák  Motorsport  Klub  4.15 
napirendi  pontként való  napirendre  tűzését.  Kéri,  hogy aki  azzal  egyetért,  kézfeltartással 
szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal a Guruló Bikák Motorsport Klub haszonkölcsön  
szerződés napirendre vételét elfogadta.

Tóth  Dezső polgármester  napirend-módosításként  javasolja  a  PüB  előterjesztései  után 
vegyes  ügyekben  a  július  végére  szóló  bad  urachi  meghívás  kérdését  napirendre  tűzni. 
Szavazásra bocsátja vegyes ügyekben a bad urachi meghívás napirendre vételét. Kéri, hogy 
aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A  Képviselő-testület  11  igen,  egyhangú  szavazattal  a  vegyes  ügyekben  a  bad  urachi  meghívás  
napirendre vételét elfogadta.

Tóth  Dezső polgármester  javasolja  1.8  napirendi  pontként  az  ülés  előtt  kiosztott 
hulladékgazdálkodással  kapcsolatos,  1.9  napirendi  pontként  alapító  okirat  módosítására 
irányuló,  1.10  napirendi  pontként  Morvai  Gabriella  kérelméről  szóló,  1.11  napirendi 
pontként  étkezési  térítési  díjrendeletről  szóló,  1.12  napirendi  pontként  ESZI  térítési 
díjrendeletéről  szóló  előterjesztést  napirendre  tűzni.  Szavazásra  bocsátja  a 
hulladékgazdálkodással  kapcsolatos  előterjesztés  napirendre  vételét.  Kéri,  hogy aki  azzal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal a hulladékgazdálkodással kapcsolatos előterjesztés  
1.8 napirendi pontként való napirendre vételét elfogadta.

Tóth  Dezső polgármester  szavazásra  bocsátja  az  alapító  okirat  módosítás  1.9  napirendi 
pontként való napirendre vételét. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alapító okirat módosítás 1.9 napirendi pontként  
való napirendre vételét elfogadta.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja Morvai Gabriella kérelmének 1.10 napirendi 
pontként való napirendre vételét. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A  Képviselő-testület  11  igen,  egyhangú  szavazattal  Morvai  Gabriella  kérelmét  1.10  napirendi  
pontként való napirendre vételét elfogadta.

Tóth Dezső polgármester  szavazásra  bocsátja  az  étkezési  díjrendelet  módosításának 1.11 
napirendi  pontként  való  napirendre  vételét.  Kéri,  hogy aki  azzal  egyetért,  kézfeltartással 
szavazzon.

A  Képviselő-testület  11  igen,  egyhangú  szavazattal  az  étkezési  díjrendelet  módosításának  1.11 
napirendi pontként való napirendre vételét elfogadta.
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Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja az ESZI térítési díjrendelet módosításának 1.12 
napirendi  pontként  való  napirendre  vételét.  Kéri,  hogy aki  azzal  egyetért,  kézfeltartással 
szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az ESZI térítési díjrendelet módosításának 1.12  
napirendi pontként való napirendre vételét elfogadta.

Tóth  Dezső polgármester  –  egyéb  módosító  javaslat  nem  lévén  -  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.

N a p i r e n d:

Nyílt ülés 15.00 órától

1.Polgármester előterjesztései
1.1 Képviselői eskütétel
1.2 Beszámoló a két ülés között történtekről
1.3 A 2009. évi költségvetési rendelet módosítása
1.4 „Szennyvízelvezetés  és  szennyvízkezelés  kiépítése”  című 

projekt I. fordulójához kapcsolódó vállalt feladatok megvitatása
1.5 „Szennyvízelvezetés  és  szennyvízkezelés  kiépítése”  című 

projekt I.  fordulójához kapcsolódó EU Önerő Alap támogatás 
megvitatása

1.6 OLLÉ  programmal  kapcsolatos  képviselő-testületi  döntés 
módosítása

1.7 Közétkeztetés  közbeszerzési  eljárás  lebonyolítója 
kiválasztásáról szóló képviselő-testületi döntés módosítása 

1.8 Hozzájárulás a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás részére
1.9 A  Herczeg  Batthyány  Fülöp  Gimnázium  és  Általános  Iskola 

alapító okiratának módosítása
1.10 Szőnyi  Károly  és  Morvai  Gabriella  ingatlan-nyilvántartási 

bejegyzés rangsor változtatásához való hozzájárulásra irányuló 
kérelme

1.11 Étkezési térítési díjrendelet
1.12 A személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások 

intézményi térítési díjairól szóló rendelet módosítása

Előadó: Tóth Dezső
 polgármester

Zárt ülés 16.00 órától

1.Polgármester előterjesztése
1.1Egyesített  Szociális  Intézmény  intézményvezetői  álláshely 
betöltésére kiírt pályázat elbírálása – pályázók meghallgatása
1.2Közigazgatási ügyben fellebbezés

Előadó: Tóth Dezső
    polgármester
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Nyílt ülés folytatás

2.Aljegyzői előterjesztés
2.1 A közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 11/1999. (V.

10.) rendelet módosítása

Előadó: Mihályfi Gábor
      aljegyző

3. Egészségügyi és Szociális Bizottság előterjesztései
3.1 Egyesített Szociális Intézmény 2008. évi beszámolójának elfogadása

 Előadó: Dr. Miljánovits György
EüB elnök             

4. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztései 
4.1 Szirombontogató Óvoda járdafelújítás iránti kérelme
4.2 Fejérvíz  Zrt.  árajánlata  a  Madarász  utcai  „hátsó  teleksor” 

ivóvízhálózat kiépítésére vonatkozóan
4.3 MÁSZ Kft. ismételt ajánlata
4.4 Elmon  Hungária  Kft.  gyalogos-átkelőhely  megvilágítására 

vonatkozó ajánlata
4.5 Ko-sár  Kft.  CC  Road  pormegkötési  technológiával  kapcsolatos 

ajánlata
4.6 Településkép javítása című pályázattal kapcsolatos döntés
4.7 Egyenlő  esélyű  hozzáférés  a  közszolgáltatásokhoz 

(Akadálymentesítés) című pályázattal kapcsolatos döntés
4.8 Földhivatali  adatszolgáltatás  díja  a  2005.  óta  változással  érintett 

ingatlanok vonatkozásában
4.9 Marton Lajos bérleti díj csökkentésére vonatkozó kérelme
4.10Gelniczki Dezső kérelme
4.11Kertalja  utca  forgalomtechnikai  tükör  elhelyezése  érdekében 

megtartott helyszíni bejárásról való tájékoztatás
4.12Rafael István közvilágítási lámpa felszerelésére irányuló kérelme
4.13Enying, Szabadság tér 7. szám alatti ingatlan vízellátása
4.14Tájékoztató a bizottság saját hatáskörében meghozott döntéseiről
4.15Guruló Bikák Motorsport Klub haszonkölcsön szerződését
 

Előadó: Bíró Attila
       TFB elnöke

5. Oktatási-, Kulturális és Sportbizottság előterjesztései
5.1 Vas  Gereben  Művelődési  Ház  és  Könyvtár  2008.  évi 

beszámolójának elfogadása
5.2 EVSE szakosztályok 2008. évi beszámolóinak elfogadása (az ülést 

megelőzően rendkívüli ülésen dönt a bizottság)
5.3 Az Önkormányzati Minőségirányítási Program elfogadása
5.4 Tanulócsoportok  alakulása  a  Herceg  Batthyány  F.  Gimn.  és  Ált. 

Iskolában 2009/2010-es tanévben (az ülést megelőzően rendkívüli 
ülésen dönt a bizottság) 

5.5 Nemzetközi fotópályázat
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Előadó: Gebula Béla Ákos
    OKS elnöke

6. Pénzügyi Bizottság előterjesztései
6.1 A lakossági és közületi víz- és csatornadíj megállapításáról szóló 

rendelet elfogadása
6.2 Polgármesteri Hivatal pót-előirányzati kérelme
6.3 Vas Gereben Könyvtár többletbevétel felhasználásáról
6.4 Pénzügyi vezető tájékoztatójával kapcsolatos döntés
6.5 Herceg  Batthyány F.  Gimn.  és  Ált.  Iskola  belső  ellenőrzéséről 

készült jelentés elfogadása
6.6 2009. évi belső ellenőrzési ütemterv módosítása
6.7 Tájékoztató a bizottság saját hatáskörében meghozott döntéseiről

Előadó: Buza Lajos
    PüB elnöke

7. Vegyes ügyek
Bad Urach-i meghívás

Tóth Dezső polgármester köszönti Tilhof Istvánt, Mátyásdomb polgármesterét, aki napirend 
előtti felszólalását jelezte.

Tilhof  István Mátyásdomb  polgármestere  (szó  szerint):  „Enying  Város  Önkormányzata 
2007.  március  7-én  megtartott  rendkívüli  nyílt  ülésén  meghívottként  vettem  részt.  A 
kistérségi  ülések  jegyzőkönyvvezetésével  kapcsolatosan  a  következő  kijelentést  tettem: 
„Megkérdezem  én  Önöket,  akárhány  kistérségi  jegyzőkönyv  elment,  soha  nem  azt 
tartalmazta, amit mi elmondtunk.” Ezen nyilatkozatom megalapozatlan volt, és nem felelt 
meg a valóságnak, ezért elnézést kérek Enying Város Jegyzőjétől, Szörfi István úrtól.” 

15.10 órakor Tilhof István polgármester távozik a tanácsteremből.

1.Polgármester előterjesztései
1.1 Képviselői eskütétel

Tóth  Dezső polgármester  elmondja,  hogy  június  11-én  a  testület  rendkívüli  ülésén 
tájékoztatta a jelenlévőket és a város lakóit arról a szomorú tényről, hogy Dr. Óvári László 
képviselő,  a  PüB  tagja  elhunyt.  A  helyi  önkormányzati  képviselők  és  polgármesterek 
választásáról szóló törvény szerint a megbízás megszűnése után a legtöbb szavazatot kapott 
jelölt lép a megüresedett helyre. A választás eredménye szerint Buzási Beáta képviselő jelölt 
kapta  a  legtöbb  szavazatot.  Felkéri  Buzási  Beátát  a  képviselői  eskü  letételére.  Kéri  a 
jelenlévőket, hogy álljanak fel.

Buzási Beáta Tóth Dezső polgármester előmondásával esküt tesz az alábbi szöveggel:

„Én,  Buzási  Beáta esküszöm, hogy hazámhoz,  a  Magyar Köztársasághoz hű leszek;  az 
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott 
titkot megőrzöm; önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat a Enying város 
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fejlődésének  előmozdítása  és  az  Alkotmány  érvényesülése  érdekében  lelkiismeretesen 
teljesítem.

Isten engem úgy segéljen!”

Elek Gyuláné HVB elnöke átadja Buzási Beáta részére képviselői megbízó levelét, gratulál 
neki, és munkájához sok sikert kíván, majd 15.14 órakor távozik az ülésről.  A képviselők 
létszáma 12 fő.

1.2Beszámoló a két ülés között történtekről

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  melléklet  szerinti  beszámolóját  a  két  ülés  között 
történtekről.

1.3A 2009. évi költségvetési rendelet módosítása 

Tóth Dezső polgármester ismerteti a 2009. évi költségvetésről szóló rendelet módosításáról 
szóló  előterjesztést  valamint  a  rendelettervezetet,  melyek  jelen  jegyzőkönyv  mellékletét 
képezik.  Kérdés,  hozzászólás  nem  lévén  szavazásra  bocsátja  a  költségvetési 
rendeletmódosítás elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül Enying  
Város Önkormányzatának a 2009. évi költségvetésről szóló 12/2009. (III. 02.) számú 
rendeletének módosításáról jelen jegyzőkönyv mellékletét képező  23/2009. (VI. 29.) 
számú rendeletet alkotja.

1.4Enying  város  szennyvízelvezetésének  és  szennyvízkezelésének  a  kiépítése  című 
projekt I. fordulójához kapcsolódó vállalt feladatok megvitatása

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  Enying  város  szennyvízelvezetésének  és 
szennyvízkezelésének  a  kiépítése  című  projekt  I.  fordulójához  kapcsolódó  vállalt 
feladatokkal kapcsolatos melléklet szerinti előterjesztést.

15.20 órakor Nyikos István képviselő megérkezik az ülésre, a testület létszáma 13 fő.

Drexler Katalin településfejlesztési ügyintéző tételesen ismerteti az előterjesztés jelen 
jegyzőkönyv  mellékletét  képező  mellékletét,  melyekben  a  testület  állásfoglalása 
szükséges.  Elmondja,  hogy  az  akadálymentesítéssel  kapcsolatban  megvizsgálták  a 
szóba került ingatlanokat, de egyik sem felel meg az előírásoknak. Az új ESZI épület 
sem felel meg, mert korábbi dátumú a használatbavételi engedély. Mindenképpen a 
költségtakarékosságot  kell  szem előtt  tartani,  olyan  ingatlant  kell  keresni,  ami  egy 
szintes, mert a kétszintes épületbe liftet kell szerelni, ami kb. 15-20 millió Ft-tal emelné 
a  költségeket.  Mivel  ezt  az  önkormányzat  már  korábban  vállalta,  mindenképpen 
teljesíteni kell.

Tóth Dezső polgármester javasolja a könyvtár épületét, ott mindenhol csak egy lépcsőt 
kellene kiváltani.
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Nagy József  Ödön képviselő  felhívja  rá  a  figyelmet,  hogy a  bölcsőde pályázatnak 
feltétele volt az akadálymentesítés, ha az önkormányzat megnyeri a pályázatot, ez a 
feladat teljesül. Ennek ellenére polgármester úr javaslatát jónak tartja, esetleg még egy 
mozgássérült  WC-t  kellene  kialakítani  pluszban.  Az  újrahasznosított  papír 
használatához kapcsolódóan szerinte a beszerzést végző feladata kellene, hogy legyen 
a számlákon való megjelenítése e környezetbarát terméknek. Az legyen a felelős, aki a 
központosított beszerzést végzi.

Mihályfi Gábor aljegyző elmondja, hogy a TFB előterjesztései között szerepel az ezzel 
kapcsolatos előterjesztés, a testület ráér ott dönteni a határozati javaslatról.

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  az  esélyegyenlőségi  terv  tanulmány  módosítás 
elfogadására irányuló határozati javaslatot, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
Szavazásra  bocsátja  a  határozati  javaslat  elfogadását,  kéri,  hogy aki  azzal  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
200/2009. (VI. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy  „Enying  Város  Önkormányzatának 
Esélyegyenlőségi  Terve”  című  tanulmány  melléklet  szerinti 
módosítását elfogadja. 

Határidő: folyamatos

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Drexler Katalin településfejlesztési ügyintéző folytatja az előterjesztés mellékletének 
ismertetését.

Závodni  Lászlóné pénzügyi  vezető  szerint  az  érintett  célcsoport  a  fejlesztés 
eredményéhez való  hozzáférés  segítésére vonatkozó határozati  javaslatot  ki  kellene 
egészíteni azzal a feltétellel, hogy a közműtársulat megalakulása esetén vállalja át az 
önkormányzat.

Nagy József Ödön képviselő szerint még korai kitételhez kötni, most csak a későbbi 
rendeletmódosításról dönt a testület, hogy abba mi kerüljön bele.

Gebula  Béla  Ákos képviselő  szerint  a  határozati  javaslat  azon  része,  hogy  a 
pályázathoz kapcsolódóan vállalja át, erre biztosítékot ad, hiszen ha az önkormányzat 
nem tud tovább lépni a projektben, nincs miről beszélni.

Tóth Dezső polgármester ismerteti a lakossági hozzájárulás kezdő 1 havi befizetését a 
nagycsaládosok tekintetében való átvállalására irányuló, melléklet szerinti határozati 
javaslatot.

Nagy  József  Ödön képviselő  javasolja  kiegészíteni  azzal,  hogy  külön  rendelet  alapján, 
határidőnek  pedig  december  31.  napját,  felelősnek  Tóth  Dezső  polgármestert  javasolja 
meghatározni.
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Tóth Dezső polgármester – egyéb javaslat nem lévén – szavazásra bocsátja a kiegészített 
határozati  javaslatot.  Kéri,  hogy  aki  annak  elfogadásával  egyetért,  kézfelemeléssel 
szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
201/2009. (VI. 24.) 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  a  lakossági 
hozzájárulás kezdő 1 havi befizetését a nagycsaládosok (min.: 3 
gyermek) tekintetében – külön rendelet alapján - átvállalja az 
önkormányzat.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Drexler Katalin településfejlesztési ügyintéző folytatja az előterjesztés mellékletének 
ismertetését.

Gebula Béla Ákos képviselő nem érti, miért itt tárgyalja ezt most a testület. Megérti, hogy 
június 30-ig jelentést kell tenni, de ez egy TFB ülés napirendje kellene, hogy legyen, nem 
pedig a testületé.

Nagy  József  Ödön képviselő  elmondja,  hogy  végig  hallgatta  a  tárgyalás  első  felét,  és 
ezeknek a vállalt feladatoknak a teljesítését mind számon fogják kérni. Éppen ezért legalább 
dokumentálás  szintjén foglalkozni  kell  vele.  Azt  feltételezi  a  pályáztató,  hogy amikor  az 
önkormányzat beadta a pályázatot, Enying Város Önkormányzata komolyan is vette a vállalt 
feladatokat. Meg kell szavazni ezeket az előterjesztéseket.

Vita alakul ki Gebula Béla Ákos és Nagy József Ödön képviselők között.

Drexler  Katalin településfejlesztési  ügyintéző szerint  egy  3  milliárdos  beruházásnál  nem 
teheti  meg az  önkormányzat,  hogy nem foglalkozik  ezekkel  a  kérdésekkel,  jelentést  kell 
küldeni róluk.

1.5„Szennyvízelvezetés  és  szennyvízkezelés  kiépítése”  című  projekt  I.  fordulójához 
kapcsolódó EU Önerő Alap támogatás megvitatása

Tóth Dezső polgármester ismerteti  az önrész támogatásra pályázat benyújtására irányuló 
melléklet szerinti határozati javaslatot. Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a 
határozati javaslat elfogadását, kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
202/2009. (VI. 24.) számú határozata:
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Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  Enying  Város  szennyvízelvezetésének  és 
szennyvízkezelésének a kiépítése című, KEOP-7.1.2.0-2008-0148 
azonosítószámú  pályázat  I.  fordulójához  kapcsolódó  önrész 
támogatására pályázatot nyújt be az EU Önerő Alap keretében.

A fejlesztési cél: Enying Város szennyvízcsatorna hálózatának 
és tisztítótelepének megvalósítása

A  fejlesztés  megvalósulási  helye: Enying  városa  és 
Balatonbozsok, Kabókapuszta településrészek

A fejlesztés forrásösszetétele

Az előkészítés nettó 
összköltsége 

100%

Nettó saját 
forrás
15%

Támogatásból 
igényelt nettó 

összeg 
85%

I. pályázati forduló
(előkészítés) 46 825 000 7 023 750 39 801 250

Pénzügyi ütemezés: 1. sz. melléklet

A  Képviselő-testület  az  I.  pályázati  fordulóhoz  rendelt  saját 
forrás fedezetét költségvetéséből biztosítja,  melyet a 2009.  évi 
költségvetésről  szóló  12/2009.  (III.  02.)  számú  helyi 
rendeletében szerepelteti.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
benyújtására.

Ezzel  egyidejűleg  Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének 147/2009. (IV. 29.) számú határozatát visszavonja.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: folyamatos

Szörfi  István jegyző  –  visszatérve  az  előző  ponthoz  -  felhívja  rá  a  figyelmet,  hogy  a 
jelentésbe be kell írni, hogy a testület mit döntött. Ezek nélkül a döntések nélkül vissza fogják 
dobni az anyagot.

Nagy József Ödön képviselő elmondja, hogy személy szerint ő egy feladatot sem vállalt be, 
de  nyilvánvalóan  ezek  a  vállalások  benne  voltak  a  megírt,  és  a  testület  által  elfogadott, 
valamint benyújtott pályázatban, tehát a testület bevállalta. Aki egy 3 milliárdos beruházásba 
kezd, annak felelősnek kell lenni. Ha a testület nem megy végig a feladatokon, elbukta a 
pályázatot.

Tóth Dezső polgármester  javasolja  az  alábbi  szöveggel  elfogadni  a  határozati  javaslatot: 
Enying Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  úgy határozott,  hogy  Enying Város 
szennyvízelvezetésének és szennyvízkezelésének a kiépítése című,  KEOP-7.1.2.0-2008-0148 
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azonosítószámú  pályázat  I.  fordulójához  kapcsolódó  vállalt  feladatok  megvalósulásának 
jelenlegi helyzetéről 2009. június 30. napjáig jelentést küld a KvVM Fejlesztési Igazgatósága 
felé.

Buza  Lajos képviselő  az  étkeztetésben  az  egészséges,  helyi  vagy  bio-élelmiszer 
alkalmazásához kapcsolódóan a közétkeztetési  pályázatot már így kellett  volna kiírni,  de 
nem így írta ki az önkormányzat.

Nagy József Ödön képviselő felhívja rá a figyelmet, hogy még ki sem írta a pályázatot az 
önkormányzat.

Buza Lajos képviselő szerint komoly problémák vannak a szennyvízcsatorna szervezésével. 
A lakosság nem kap elegendő tájékoztatást, akik a társulat szervezését végzik, nem tudnak 
válaszolni a kérdésekre. Nagyobb figyelmet kellene fordítani erre. Sokaktól hallja, hogy mi 
van, ha nem valósul meg a szennyvízberuházás, és a lakosok pedig fizetik a hozzájárulást. 
Véleménye  szerint  rossz  irányba  haladnak  az  események,  neki  személy  szerint  kettő 
ingatlana  van,  az  egyik  már  csatornázott,  a  másik  még  nem.  Azzal  az  ingatlannal 
kapcsolatban keresték meg, amelyik már csatornázott, a másikkal kapcsolatban pedig nem.

Nagy  József  Ödön képviselő  1/14  részben  ő  is  felelős  a  történtekért,  hiszen  a  testület 
választotta ki a bonyolító céget, és ha nem végzik jól a munkát, számon kell kérni.

Dr. Miljanovits György képviselő értelmetlennek tartja,  hogy megoldhatatlan feladatokat 
akar megoldani a testület. Töltsük ki az adminisztrációt, de nem látja a teljesítés lehetőségét. 
Szerinte a kutya nem fogja ellenőrizni.

Gebula  Béla  Ákos képviselő  elfogadja  az  elhangzottakat,  mert  a  pályázatíró  beleírta  a 
pályázatba  ezeket  a  vállalt  feladatokat,  de  a  második  fordulóban  csak  olyan  feladatokat 
vállaltunk  be,  amelyek  a  legkönnyebben  megvalósíthatók.  Véleménye  szerint  nagyon 
szigorúan fogják ellenőrizni, mert mindenbe bele fognak kötni, hogy ne kelljen kifizetni a 
pénzt.  Javasolja túllépni a napirendi ponton, és elfogadni a polgármester úr által javasolt 
határozati javaslatot.

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

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
203/2009. (VI. 24.) számú határozata:
Enying Város szennyvízelvezetésének és szennyvízkezelésének 
a  kiépítése  című,  KEOP-7.1.2.0-2008-0148  azonosítószámú 
pályázat  I.  fordulójához  kapcsolódó  vállalt  feladatok 
megvalósulásának jelenlegi helyzetéről 2009. június 30. napjáig 
jelentést küld a KvVM Fejlesztési Igazgatósága felé.

Határidő: 2009. június 30.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

1.6OLLÉ programmal kapcsolatos képviselő-testületi döntés módosítása
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Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  az  OLLÉ  Programhoz  kapcsolódó  melléklet  szerinti 
előterjesztést. Elmondja, hogy a határozati javaslatokban elírás történt, a feltüntetett helyrajzi 
szám helyesen mindenhol 1240. Ismerteti a 192/2009. (VI. 11.) számú határozat módosítására 
irányuló melléklet szerinti határozati javaslatot. Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra 
bocsátja a módosítás elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
204/2009. (VI. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  192/2009.  (VI.  11.)  számú  határozatát  az 
alábbiakkal egészíti ki: 

...terhére. „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.” Az utcafronti …

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  193/2009.  (VI.  11.)  számú  határozat  módosítására 
irányuló melléklet szerinti határozati javaslatot. Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra 
bocsátja a módosítás elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
205/2009. (VI. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  193/2009.  (VI.  11.)  számú  határozatát  az 
alábbiakkal egészíti ki: 

...hitel.  „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 …

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  194/2009.  (VI.  11.)  számú  határozat  módosítására 
irányuló melléklet szerinti határozati javaslatot. Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra 
bocsátja a módosítás elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
206/2009. (VI. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  194/2009.  (VI.  11.)  számú  határozatában 
szereplő  „8131 Balatonbozsok,  Mikszáth K.  u .  1.  szám alatti 
Civil  Ház”  szövegrészt  „8131 Enying,  Fő utca  alatti  Tornyos 
Iskola, hrsz.: 269” szövegre módosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Tóth Dezső polgármester ismerteti a finanszírozásról, a 196/2009. (VI. 11.) számú határozat 
visszavonására  irányuló  melléklet  szerinti  határozati  javaslatot.  Kérdés,  hozzászólás  nem 
lévén,  szavazásra  bocsátja  a  módosítás  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  azzal  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot  
hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 207/2009. (VI. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Országos  Labdarúgópálya  Létesítési 
Program  (OLLÉ)  keretében  épülő  műfüves  labdarúgópálya  finanszírozásáról  az  alábbi 
határozatot hozza.

1. A hitelcél jóváhagyása, a beruházás költségelőirányzatának elfogadása

A Képviselő testület  jóváhagyja  az  OLLÉ program keretében megvalósuló  beruházást  az 
alábbi paraméterekkel.

A beruházás megnevezése: műfüves labdarúgópálya-építés
A megépülő pálya típusa: futsal
Helyszíne: 8130 Enying, Petőfi u.  HRSZ: 1240

Költségelőirányzat:  27.117.626   HUF
Ebből saját forrás (5%):     1.355.881   HUF
Idegen forrás (95%):  25.761.745   HUF

Az 5% saját forrást  az Enying Petőfi  Sándor u., hrsz:  1240  ingatlan testesíti  meg, mely a 
beruházás helyszíne.

2. Döntés a hitel felvételéről

A  Képviselő-testület  előtt  pontosan  ismert  a  Magyar  Fejlesztési  Bank  (MFB)  „Sikeres 
Magyarországért”  Önkormányzati  Hitelprogram,  valamint  a  Kormány 363/2007.  (XII.23.) 
rendelete  az  Országos  Labdarúgópálya  Létesítési  Program  keretében  megvalósuló 
beruházások  támogatásáról  szóló  jogszabály  feltételrendszere.  Ezek  ismeretében  a 
Képviselő-testület eldönti,  hogy a beruházás megvalósításához szükséges külső forrást  az 
MFB-től felvett hitel képezi.
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A hitelösszeg: 25.761.745 HUF
Futamidő: 15 év
Türelmi idő: 0 év

3. Döntés a biztosítékok felajánlásáról

A Képviselő-testület  eldönti,  hogy a  hitel  biztosítékául  a  Hitelgarancia  Zrt.  által  nyújtott 
bankgaranciát veszi igénybe a felvett hitelösszeg 80%-ára bankgaranciaként. Ennek mértéke 
a fennálló tőketartozás  80 %-a, melyet minden év elején, egy összegben köteles megfizetni.
A felvett hitelösszeg  20 %-ára a következő helyrajzi számú önállóan forgalom képes, nem 
önkormányzati törzsvagyont képező, 1/1 önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant ajánlja 
fel: enying 269 hrsz-ú, a valóságban 8131 Enynig, Fő utca alatti ingatlan.

4.  Döntés  a  hitel  és  járulékainak  megfizetésével  kapcsolatos  kötelezettségvállalásról, 
illetve  ezen  kötelezettségeknek  a  hitel  futamideje  alatti  éves  költségvetésekben  való 
betervezéséről és jóváhagyásáról

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal  arra,  hogy a felveendő hitel  törlesztő-részleteit, 
valamint  a  kapcsolódó  bankgarancia  díját  Enying  Város Önkormányzata  fizetni  fogja.  A 
fennálló  kötelezettségét  és  az  esedékes  törlesztést  minden  évben  betervezi  az  éves 
költségvetésbe.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Országos Labdarúgópálya Létesítési 
Program  (OLLÉ)  keretében  épülő  műfüves  labdarúgópálya  finanszírozásához  igénybe 
veendő hitel szerződésének aláírására.

5. Döntés az üzemeltetéséről

A  Képviselő-testület  úgy  döntött,  hogy  a  megépülő  pályát  Enying  Város  Szolgáltató 
Intézménye  fogja  üzemelteti.  A  beruházás  után  az  Általános  Forgalmi  Adó  összegét  az 
Önkormányzat nem igényli vissza.

Ezzel egyidejűleg a 196/2009. (VI. 11.) számú határozatát visszavonja.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Viplak Tibor EVSZI vezető

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

1.7Közétkeztetés  közbeszerzési  eljárás  lebonyolítója  kiválasztásáról  szóló  képviselő-
testületi döntés módosítása

Tóth Dezső polgármester ismerteti a közétkeztetési közbeszerzési eljárás lebonyolítójának 
kiválasztására  irányuló  határozat  pénzügyi  forrásának  megjelölésére  irányuló  melléklet 
szerinti módosító határozati javaslatot. Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra bocsátja a 
módosítás elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot  
hozta:
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Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
208/2009. (VI. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  190/2009.  (VI.  11.)  számú  határozatát  az 
alábbiakkal egészíti ki: 

...értékben.  „A  szolgáltatás  költségének  forrása  a  működési 
hitel.  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 ...

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Felelős: Tóth Dezső polgármester

1.8Hozzájárulás a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás részére

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  társulás  részére  üzemeltető  kiválasztásához  való 
hozzájárulás  megadására  irányuló melléklet  szerinti  előterjesztést  és határozati  javaslatot. 
Elmondja,  hogy  a  határozatot  illetően  egyeztetett  Nagy  János  Úrral  a  Zöldfok  Zrt.-től. 
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, 
hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
209/2009. (VI. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  hozzájárulását  adja,  hogy  a  Cikói 
Hulladékgazdálkodási  Társulás  jelölje  ki  a  Cikói 
Hulladékkezelő  Központ  és  a  „100  déli  önkormányzathoz 
tartozó”  egyéb  vagyontárgyak  (átrakó  állomások, 
hulladékudvarok,  szelektív  gyűjtőszigetek,  gépjárművek) 
üzemeltetőjét. 

1.9A  Herczeg  Batthyány  Fülöp  Gimnázium  és  Általános  Iskola  alapító  okiratának 
módosítása

Tóth Dezső polgármester ismerteti, hogy a korábbi alapító okirat módosítással kapcsolatban 
a MÁK jelezte, hogy további részletezésre van szükség. Ismerteti az erre irányuló melléklet 
szerinti  előterjesztést  és  határozati  javaslatot.  Kérdés,  hozzászólás  nem  lévén  szavazásra 
bocsátja  a  módosítás  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  a  határozati  javaslattal  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 210/2009. (VI. 24.) számú határozata:
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Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  a  Herceg 
Batthyány  Fülöp  Gimnázium  és  Általános  Iskola  58/2008.  (VI.  25.)  számú  határozattal 
elfogadott alapító okiratát 2009. július 01-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

1.Az alapító okirat a következő 6.6 ponttal egészül ki: „6.6 Az intézmény alaptevékenysége, 
feladata:

1-8  évfolyamon  általános  műveltséget  megalapozó  nevelést  és 
oktatást  folytat.  A  tanuló  érdeklődésének,  képességeinek  és 
tehetségének  megfelelően  középiskolai,  illetve  szakiskolai 
továbbtanulásra és pályaválasztásra készít fel. Kompetencia alapú 
tanítási-tanulási  programok  elterjesztése,  fejlesztése. 
Bázisintézményi feladatok ellátása.

1-8  évfolyamon a  testi,  érzékszervi,  súlyos,  középsúlyos  értelmi 
fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, a beszéd- 
és  az  enyhe  értelmi  fogyatékos,  a  megismerő  funkciók  vagy  a 
viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és 
súlyos rendellenessége miatt  sajátos  nevelési  igényű, valamint a 
megismerő  funkciók  vagy  a  viselkedés  fejlődésének  organikus 
okokra  vissza  nem  vezethető  tartós  és  súlyos  rendellenessége 
miatt sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése. 
1-8 évfolyamon a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján 
magántanulóként,  valamint  orvosi  igazolás  alapján 
tanulmányaikat  magántanulóként  folytató  tanulók  részére 
legalább heti nyolc tanítási óra egyéni felkészítés biztosítása. 
1-8 évfolyamon a visszahelyezett tanulók folyamatos figyelemmel 
kísérése a rehabilitációs bizottság döntése alapján.

A  gimnázium  általános  műveltséget  megalapozó,  érettségi 
vizsgára  és  felsőfokú  tanulmányok  megkezdésére,  valamint 
munkába  állásra  felkészítő  nevelést  és  oktatást  folytat,  nappali 
tagozatú  képzés  formájában.  Törekszik  a  tanulók  harmonikus 
személyiségfejlesztésére.  A  gimnáziumi  nevelést-oktatást 
kilencedik évfolyamon kezdi meg és a tizenkettedik évfolyamon 
fejezi be. 

A középfokú felnőttoktatás keretében a gimnázium a fenti célok 
elérése  érdekében  nappali  rendszerű  illetve  esti  munkarend 
szerinti 9-12. évfolyamon működik.”

A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert  az  alapító  okirat  egységes  szerkezetbe 
foglalására,  valamint a módosítás,  továbbá az egységes szerkezetű alapító okirat  Magyar 
Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága részére történő megküldésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Dezső polgármester

1.10Szőnyi  Károly  és  Morvai  Gabriella  ingatlan-nyilvántartási  bejegyzés  rangsor 
változtatásához való hozzájárulásra irányuló kérelme
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Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  beépítési  kötelezettség  és  annak  biztosítására  az 
önkormányzat  javára  bejegyzett  elidegenítési,  és  terhelési  tilalom  törlésére,  rangsorának 
megváltoztatására  irányuló  lakossági  kérelemmel  kapcsolatos  melléklet  szerinti 
előterjesztést, és határozati javaslatokat.

Gebula Béla Ákos képviselő kérdezi, hogy miért nem a TFB tárgyalta a kérelmet.

Mihályfi Gábor aljegyző elmondja, hogy a kérelem a tegnapi napon érkezett, ezért került 
rendkívüli előterjesztésként a testület elé.

Nagy József Ödön képviselő véleménye szerint a testület hozzájárulhatna a törléshez, mert 
úgy sincs pénze az önkormányzatnak visszavásárolni az ingatlant. Véleménye szerint nincs 
értelme  megterhelni  az  ingatlanokat.  Módosító  javaslatként  javasolja  hozzájárulni  a 
törléshez.

Tóth  Dezső polgármester  –  egyéb  javaslat  nem  lévén  –  szavazásra  bocsátja  a  módosító 
javaslatot. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
211/2009. (VI. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy Szőnyi Károly 8130 Enying, Váci M. u. 3. szám 
alatti lakos tulajdonát képező Enying, 2754/38 hrsz-ú ingatlan 
vonatkozásában  Enying  Város  Önkormányzata  javára  az 
ingatlan-nyilvántartásba  bejegyzett  beépítési  kötelezettség  és 
annak  biztosítására  szolgáló  visszavásárlási  jog  törléséhez 
hozzájárul.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Dezső polgármester

1.11Étkezési térítési díjrendelet

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  térítési  díjrendelet  elfogadására  irányuló  melléklet 
szerinti tervezetet. Elmondja, hogy a rendelet megtekinthető lesz a Hírmondóban, és hivatali 
hirdetőn. 

Závodni Lászlóné pénzügyi vezető elmondja,  hogy a rendeletalkotást az indokolja,  hogy 
július 1-től az ÁFA 20%-ról 25%-ra emelkedik.

Buza  Lajos PüB.  elnök  elmondja,  hogy  a  bizottság  csupán  a  vízdíjrendelet  módosítását 
tárgyalta, ugyanis egyetlen intézményvezető sem nyújtott be előterjesztést az ÁFA-változás 
átvezetésére.

Tóth  Dezső polgármester  –  egyéb  hozzászólás  nem  lévén  –  szavazásra  bocsátja  a 
rendelettervezet elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
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A Képviselő-testület 13 igen, egyhangú szavazattal az intézményi étkezési normákról  
és  térítési  díjakról  jelen  jegyzőkönyv  mellékletét  képező  24/2009.  (VI.  29.) számú 
rendeletet alkotja.

1.12A személyes gondoskodás keretében nyújtott  szociális ellátások intézményi térítési 
díjairól szóló rendelet módosítása

Tóth Dezső polgármester ismerteti  a személyes gondoskodás keretében nyújtott  szociális 
ellátások intézményi térítési díjairól szóló rendelet módosítására irányuló melléklet szerinti 
tervezetet.  Kérdés,  hozzászólás  nem  lévén  szavazásra  bocsátja  a  rendeletmódosítás 
elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A  Képviselő-testület  13  igen,  egyhangú  szavazattal  a  személyes  gondoskodás 
keretében nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 16/2009.  
(III. 31.) számú rendelet módosításáról jelen jegyzőkönyv mellékletét képező 25/2009.  
(VI. 29.) számú rendeletet alkotja.

Az ülés rövid szünet után zárt üléssel, majd a zárt ülés követően 17.03 órakor változatlan képviselői  
létszámmal ismét nyilvános üléssel folytatódik.

Tóth Dezső polgármester tájékoztatja a TV nézőket, hogy zárt ülésen a Képviselő-testület 
Kiss Andrea pályázatát választotta, és őt nevezte ki az ESZI vezetőjének, valamint döntött az 
intézményvezető illetményéről.  Ezen kívül állattartási ügyben hagyta helyben a testület a 
korábbi polgármesteri döntést. 

2.Aljegyzői előterjesztés
2.1 A  közterület-használat  helyi  szabályozásáról  szóló  11/1999.  (V.10.)  rendelet 

módosítása

Mihályfi Gábor aljegyző ismerteti, hogy a TFB hozott egy határozatot, melyben a rendelet 
mellékelt  tervezet  szerinti  módosítását  kérte.  A  határozatnak  megfelelően  a  rendelet 
melléklete egészülne ki azzal, hogy az alkalmi mozgóárusítás, mozgóbolt 14-24 óráig 1.500,- 
Ft/nap.

Tóth Dezső polgármester felveti a kérdést, hogy ki fogja ezt ellenőrizni. 

Nagy József Ödön képviselő kérdezi, hogy azt ki ellenőrzi egyáltalán, hogy fizetett-e vagy 
sem.

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

A  Képviselő-testület  10  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  3  tartózkodással  a 
közterület-használat  helyi  szabályozásáról szóló 11/1999.  (VI.  10.)  számú 
rendelet módosításáról jelen jegyzőkönyv mellékletét képező 26/2009. (VI. 29.) számú 
rendeletet alkotja.

3.Egészségügyi és Szociális Bizottság előterjesztései
3.1Egyesített Szociális Intézmény 2008. évi beszámolójának elfogadása
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Dr. Miljanovits György Eü. Biz. elnök ismerteti, hogy az intézmény beszámolóját a korábbi 
megbízott,  most  kinevezett  intézményvezető  készítette  el.  A  beszámoló  világos,  tömör, 
lényegretörő,  a  bizottság  egyhangúlag  elfogadta,  és  elfogadásra  javasolja.  Ismerteti  a 
beszámoló elfogadására irányuló melléklet szerinti határozati javaslatot.

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

A Képviselő-testület 13 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
218/2009. (VI. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy  az  Egyesített  Szociális  Intézmény  2008.  évi 
tevékenységéről  készült  beszámolót  melléklet  szerinti 
tartalommal és formában elfogadja.

4.Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztései
4.1Szirombontogató Óvoda járdafelújítás iránti kérelme

Bíró  Attila TFB  elnök  ismerteti  a  bizottság  óvoda  előtti  Hősök  tere  felőli  járdaszakasz 
felújításának támogatására  irányuló melléklet  szerinti  98/2009.  (VI.  10.)  számú 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 szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
219/2009. (VI. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy a Szirombontogató Óvoda (8130 Enying Vas 
Gereben u. 1; képviseli:  Tolnai Zsuzsanna óvodavezető) járda 
felújításra irányuló kérelmét részben támogatja, mely szerint a 
járdafelújítás csak a Hősök tere felőli oldalon valósuljon meg. 
Egyben  megbízza  Enying  Város  Szolgáltató  Intézményét  a 
munkálatok elvégzésével.

A munkálatok költsége nettó 350.000- Ft, mely költséget Enying 
Város  Önkormányzatának  2009.  évi  költségvetésében  Enying 
Város  Szolgáltató  Intézményének  eredeti  előirányzataként 
járdaépítés címen szereplő 1 millió Ft tétel terhére biztosítja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Viplak Tibor EVSZI vezető
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4.2Fejérvíz  Zrt.  árajánlata  a  Madarász  utcai  „hátsó  teleksor”  ivóvízhálózat  kiépítésére 
vonatkozóan

Bíró  Attila TFB  elnök  ismerteti  a  bizottság  Fejérvíz  Zrt.  kiviteli  ajánlatának  elvetésére 
irányuló melléklet szerinti 100/2009. (VI. 10.) számú határozati javaslatának első részét.

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

A Képviselő-testület 13 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
220/2009. (VI. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a Fejérvíz  Zrt. (8000 Székesfehérvár, királysor 
3-15.)  ’Enying  ivóvízhálózat  bővítés’  című Fehérvári  Viziterv 
Kft.  terve  alapján  megküldött  tárgyi  kivitelezésre  vonatkozó 
árajánlatát megtárgyalta, megköszönve azzal élni nem kíván.

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság Madarász Viktor utca ivóvízhálózatának kiépítése 
kapcsán  árajánlatok  bekérésére  irányuló  melléklet  szerinti  100/2009.  (VI.  10.)  számú 
határozati javaslat második részét.

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

A Képviselő-testület 13 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
221/2009. (VI. 24.) számú határozata:
A  Madarász  Viktor  utcai  hátsó  teleksor  ivóvízhálózatának 
kiépítése kapcsán az árajánlatokat bekérése érdekében az alábbi 
vállalkozókat keresi meg:

Zöldszem 04 Kft. (8130 Enying, Kinizsi u. 25/2.)
Nagy és Tsa (8130 Enying, István u. 81/B)
1. sz. Mélyépítő Kft.(8600 Siófok, Kele u. 116.)

Megbízza  a  Településfejlesztési  és  Környezetvédelmi 
Bizottságot,  hogy a  beérkezett  ajánlatokat  vitassák meg,  és  a 
legmegfelelőbbet terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: 2009. július 15.

4.3MÁSZ Kft. ismételt ajánlata
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Bíró  Attila TFB  elnök  ismerteti  a  bizottság  Magyar  Áramszolgáltató  Kft.  ajánlatának 
elvetésére irányuló melléklet szerinti 101/2009. (VI. 10.) számú határozati javaslatot.

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

A Képviselő-testület 13 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
222/2009. (VI. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Magyar  Áramszolgáltató  Kft.  (képviseli: 
Laczó  Attila;  1132  Budapest  Váci  út  72-74)  versenypiaci 
villamos energia  ellátására vonatkozó ajánlatát  megköszönve, 
azzal élni nem kíván.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: 2009. július 15.

4.4Elmon Hungária Kft. gyalogos-átkelőhely megvilágítására vonatkozó ajánlata

Bíró  Attila TFB  elnök  ismerteti  a  bizottság  Elmon  Hungária  Kft.  ajánlatának  elvetésére 
irányuló melléklet szerinti 102/2009. (VI. 10.) számú határozati javaslatot.

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

A Képviselő-testület 13 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
223/2009. (VI. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  az  Elmon  Hungária  Kft. (1113  Budapest, 
Bartók  B.  út  152.  székhelyű,  képviseli:  Farkas  Imre  termék 
manager) ajánlatát megköszönve azzal élni nem kíván.

Határidő: 2009. július 15. 

Felelős: Tóth Dezső polgármester

4.5Ko-sár Kft. CC Road pormegkötési technológiával kapcsolatos ajánlata

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság ingyenes bemutató kérésére irányuló melléklet 
szerinti 103/2009. (VI. 10.) számú határozati javaslatot.

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

A Képviselő-testület 13 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
224/2009. (VI. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a Ko-sár Kft (1125 Budapest, Gyöngyvirág utca 
21.  szám  alatti  székhelyű,  képviseli:  Kövesi  Jenő  marketin 
igazgató) pormegkötési  munkálatok  elvégzésére  irányuló 
ajánlata  szerint  az  előzetes  ingyenes  bemutató  lehetőségével 
élni  kíván,  melynek  helyszínéül  a  Váci  Mihály  utca  bejövő 
30méteres szakaszát jelöli meg.

Felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt,  hogy  az  előzetes  bemutató 
céljából vegye fel a kapcsolatot a cég képviselőjével.

Határidő: 2009. július 15. 

Felelős: Tóth Dezső polgármester

4.6Településkép javítása című pályázattal kapcsolatos döntés

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság pályázaton való részvétel elutasítására irányuló 
melléklet szerinti 104/2009. (VI. 10.) számú határozati javaslatot.

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

A Képviselő-testület 13 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
225/2009. (VI. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Közép-dunántúli  Operatív  Program 
keretében  meghirdetett  KDOP-2009-3.1.1.C  kódszámú, 
Kistelepüléseken településkép javítása  című támogatásra  kiírt 
pályázaton nem kíván részt venni.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: 2009. szeptember 30.

4.7Egyenlő  esélyű  hozzáférés  a  közszolgáltatásokhoz  (Akadálymentesítés)  című 
pályázattal kapcsolatos döntés

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság pályázaton való részvételre irányuló melléklet 
szerinti  105/2009.  (VI.  10.)  számú határozati  javaslat  második  részét.  Ahogy azt  Drexler 
Katalin már elmondta, a már akadálymentesített önkormányzati ingatlanok beilleszthetőségi 
vizsgálata megtörtént, s egyik sem felel meg a feltételeknek. Kéri a képviselők javaslatait a 
célmeghatározásra és a megvalósítás helyére.
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Tóth Dezső polgármester a már elhangzott javaslatokat javasolja, azaz a bölcsődét, az óvodát 
vagy a könyvtárat.

Nagy  József  Ödön képviselő  –  tekintettel  arra,  hogy  a  bölcsőde  pályázatnak  része  az 
akadálymentesítés – a könyvtárat javasolja.

Gebula Béla Ákos képviselő szerinti is valóban szóba jöhetne a bozsoki óvodaépület is, de a 
könyvtárat frekventáltabbnak tartja.

Nagy József Ödön képviselő szerint több ingatlant is meg lehetne jelölni.

Tóth Dezső polgármester – egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén – az ingatlanok sorrendjét 
javasolja úgy meghatározni, hogy első helyen a könyvtár, második helyen a bozsoki óvoda 
szerepeljen.  Szavazásra  bocsátja  a  határozati  javaslat  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  azzal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 13 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
226/2009. (VI. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Közép-dunántúli  Operatív  Program 
keretében meghirdetett KDOP-2009-5.3.2.  kódszámú, ’Egyenlő 
esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)’ 
című támogatásra kiírt pályázaton az önkormányzat részt kíván 
venni.

A fejlesztési cél: akadálymentesítés

A fejlesztés megvalósulási helye:
1.  Enying,  hrsz, 8130 Enying, Kossuth u. 39.
2. Enying,  hrsz, 8131 Balatonbozsok, Mikszáth K. u. 

Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a pályázat benyújtásához 
szükséges  tervek  elkészítésére  vonatkozóan  kérjen  be 
árajánlatot a következő cégektől:

-Japáner Bt. (székhely: 1089 Budapest, Reguly Antal u. 24.)
- A&G Mérnöki Iroda (székhely: 2100 Gödöllő, Körösfői K.A. u. 
29.)
- REHABEXPERT Mérnökiroda Kft. (székhely: 1132 Bp. 
Visegrádi u. 42-46.)

Egyben  felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt,  hogy  a  pályázat 
benyújtásához  szükséges  pályázati  anyag  összeállítására 
vonatkozóan kérjen be árajánlatot a következő cégektől:

- Japáner Bt. (székhely: 1089 Budapest, Reguly Antal u. 24.)
-Pannon Fejlesztő Területi  és Települési Tervező, Szervező és 
Tanácsadó Kft. (székhely: 4024 Debrecen, Piac u. 61.)

22/32



Megbízza  a  Településfejlesztési  és  Környezetvédelmi 
Bizottságot,  hogy  a  beérkezett  ajánlatokat  vitassa  meg,  és  a 
legmegfelelőbbet terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: folyamatos

4.8Földhivatali  adatszolgáltatás  díja  a  2005.  óta  változással  érintett  ingatlanok 
vonatkozásában

Bíró  Attila TFB  elnök  ismerteti  a  bizottság  ajánlat  elvetésére  irányuló  melléklet  szerinti 
106/2009. (VI. 10.) számú határozati javaslatot.

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 szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
227/2009. (VI. 24.) számú határozata:
Enying  Város  önkormányzatának  képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy a Körzeti  Földhivatal ajánlatát megköszönve 
azzal élni nem kíván.

Határidő: 2009. július 15.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

4.9Marton Lajos bérleti díj csökkentésére vonatkozó kérelme

Bíró  Attila TFB  elnök  ismerteti  a  bizottság  2010.  évi  bérleti  díj  megvitatására  irányuló 
melléklet szerinti 108/2009. (VI. 10.) számú határozati javaslatot.

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

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
228/2009. (VI. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete,  úgy 
határozott, hogy Marton Lajos 8130 Enying, Semmelweis u. 50. 
szám  alatti  lakos  1231/3;  1231/4;  1231/5;  1231/6  hrsz-ú 
ingatlanok vonatkozásában a bérleti díj mérséklésére benyújtott 
kérelmét  megtárgyalta,  és  javasolja  a  kérelem  újbóli 
megtárgyalását  a  2010-es  évre  vonatkozó  bérleti  díjak 
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megállapításakor,  amennyiben  a  kérelmező  a  szóban  forgó 
ingatlanokat ténylegesen rendben tartja.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: folyamatos

4.10Gelniczki Dezső kérelme

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság Helyi Építési Szabályzat módosítására irányuló 
melléklet szerinti 109/2009. (VI. 10.) számú határozati javaslatot.

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

A Képviselő-testület 13 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
229/2009. (VI. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  az  új,  jelenleg  egyeztetés  alatt  álló  Helyi 
Építési Szabályzat 20.§ (1) bekezdésének módosítását javasolja 
akként,  hogy  az  egészüljön  ki  OTÉK  19.§  (2)  bekezdésében 
foglaltak szerint.

Felelős: Tóth Dezső polgármester, Szörfi István jegyző

Határidő: folyamatos

4.11Kertalja  utca  forgalomtechnikai  tükör  elhelyezése  érdekében  megtartott  helyszíni 
bejárásról való tájékoztatás

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság megvalósítás akadályainak ismertetésére irányuló 
melléklet szerinti 110/2009. (VI. 10.) számú határozati javaslatot.

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy elírás történt, helyesen Varga Józsefről van szó. 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, 
hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
230/2009. (VI. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  Bíróné Petrics  Erzsébet,  Varga József,  illetve 
Petrics  István  Enying,  Kertalja  utcai  lakosok a  közlekedés 
biztonságának  javítása  érdekében  tett  javaslatát  elviekben 
támogatja,  azonban  az  önkormányzat  szűkös  anyagi  forrásai 
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miatt a kérelem megvalósításához szükséges anyagi fedezetet 
2009. évben biztosítani nem tudja.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: 2009. július 15.

4.12Rafael István közvilágítási lámpa felszerelésére irányuló kérelme

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság kérelem támogatására irányuló melléklet szerinti 
111/2009. (VI. 10.) számú határozati javaslatot.

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

A Képviselő-testület 13 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
231/2009. (VI. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy Rafael István 8130 Enying, Mikszáth K. utcai 
lakos  közvilágítási  lámpa  elhelyezésére  irányuló  kérelmét 
támogatja.

A  munkálatokkal  kapcsolaton  mindennemű  költség  a 
kérelmezőt terheli.

Felhatalmazza  a  Polgármestert  a  munkálatokhoz  kapcsolódó 
nyilatkozatok kiadására.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tóth Dezső Polgármester

4.13Enying, Szabadság tér 7. szám alatti ingatlan vízellátása

Bíró Attila TFB elnök ismerteti  a  bizottság EVSZI  felkérésére  irányuló  melléklet  szerinti 
112/2009. (VI. 10.) számú határozati javaslatot.

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 szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
232/2009. (VI. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Vöröskereszt  enyingi  szervezetének 
elhelyezésére  szolgáló  ingatlan  tekintetében  a  vizesblokkal 
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kapcsolatosan felmerült probléma orvosolása érdekében felkéri 
Enying  Város  Szolgáltató  Intézményét,  hogy vizsgálja  meg a 
lehetséges  megoldásokat,  és  javaslatait  terjessze  elő  a 
Környezetvédelmi  és  Településfejlesztési  Bizottság  soron 
következő ülésén.

Felelős: Viplak Tibor EVSZI vezető 

Határidő: 2009. július 15.

4.14Tájékoztató a bizottság saját hatáskörében meghozott döntéseiről

Bíró Attila TFB elnök ismerteti, hogy a bizottság saját hatáskörben egyetlen döntést hozott, a 
közterület-használat  helyi  szabályairól  szóló  rendelet  módosítását  javasolta  elfogadni  a 
tervezet szerint.

4.15Guruló Bikák Motorsport Klub haszonkölcsön szerződését

Bíró  Attila TFB  elnök  ismerteti  a  bizottság  ülést  megelőző  rendkívüli  ülésén  hozott, 
haszonkölcsön  szerződés  kötésére  irányuló  melléklet  szerinti  határozati  javaslatát.  A 
szerződés végső határnapját 2009. december 31. napjában javasolja meghatározni.

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

A Képviselő-testület 13 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
233/2009. (VI. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  tulajdonát  képező  Enying  0194/3  hrsz-ú 
külterületi  ingatlan  (volt  üszőtelep)  vonatkozásában,  annak 
rendben tartása, gondozása fejében, haszonkölcsön szerződést 
köt  a  Guruló  Bikák  Motorsport  Klubbal,  (8131  Enying-
Balatonbozsok,  Gárdonyi  G.  u.  2/A.  szám  alatti  székhelyű, 
képviseli:  Halász  Gábor  elnök)  2009.  december  31.  napjáig. 
Megbízza a polgármesteri  hivatalt  a haszonkölcsön szerződés 
elkészítésével,  felhatalmazza  a  polgármestert  a  szerződés 
aláírására.

Határidő: 2009. július 15.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Szörfi István jegyző felhívja rá a figyelmet, hogy az önkormányzatnak van egy kész terve a 
településkép javításával kapcsolatban, amit kifizettek, de a testület most mégis leszavazta a 
pályázaton való részvételt. Kérdezi a képviselőket, hogy mi legyen a tervvel, illetve, hogy 
valóban ez volt-e a szándékuk.
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Gebula Béla Ákos képviselő elmondja, hogy a bizottsági ülésen azt a tájékoztatást kapták, 
hogy az önrész biztosítására nincs  lehetőség,  ezért  döntöttek a pályázaton való részvétel 
elvetése mellett.

5.Oktatási-, Kulturális és Sportbizottság előterjesztései
5.1Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár 2008. évi beszámolójának elfogadása

Gebula  Béla  Ákos OKS  elnök  ismerteti  a  bizottság  intézményi  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 13 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
234/2009. (VI. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár 
2008.  évi  tevékenységéről  szóló  beszámolóját  a  határozat 
mellékletét képező formában és tartalommal elfogadja.

5.2EVSE szakosztályok 2008. évi beszámolóinak elfogadása (az ülést megelőzően rendkí-
vüli ülésen dönt a bizottság)

Gebula  Béla  Ákos OKS  elnök  ismerteti  a  bizottság  EVSE  szakosztályi  beszámolók 
elfogadására  irányuló  melléklet  szerinti  határozati  javaslatát  azzal  a  kiegészítéssel,  hogy 
időközben  a  labdarúgó  szakosztály  beszámolója  is  megérkezett,  ezért  ezzel  kiegészül  a 
határozat szövege.

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

A Képviselő-testület 13 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
235/2009. (VI. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy az Enyingi Városi Sportegyesület – azon belül 
a Természetjáró, a Birkózó, az Asztalitenisz, a Karate és a Női 
Labdarúgó,  valamint  Labdarúgó Szakosztályok – 2008.  évi,  a 
határozat mellékletét képező beszámolóját elfogadja.

5.3Az Önkormányzati Minőségirányítási Program elfogadása

Gebula Béla Ákos OKS elnök ismerteti a bizottság minőségirányítási program elfogadására 
irányuló melléklet szerinti határozati javaslatát.

27/32



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

A Képviselő-testület 13 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
236/2009. (VI. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  az  Önkormányzat  Minőségirányítási 
Programját  (ÖMIP)  a  melléklet  szerinti  tartalommal  és 
formában elfogadja.

Felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  programot  az  érintetteknek 
küldje meg.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tóth Dezső polgármester

5.4Tanulócsoportok alakulása a Herceg Batthyány F. Gimn. és Ált. Iskolában 2009/2010-es 
tanévben (az ülést megelőzően rendkívüli ülésen dönt a bizottság)

Gebula Béla  Ákos OKS elnök ismerteti  a  bizottság  indítható  tanulócsoportok  számának 
meghatározására irányuló, rendkívüli ülésen hozott,  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 13 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
237/2009. (VI. 24.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Herceg 
Batthyány  Fülöp  Gimnázium  és  Általános  Iskola  2009/2010. 
tanévben indítható csoportszámait a következőkben határozza 
meg:

nappali esti
általános iskola 19 -
gimnázium 6 4

Határidő: folyamatos

Felelős: Tóth Dezső polgármester 
HBF Gimn. és Ált. Iskola intézményvezető
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5.5Nemzetközi fotópályázat

Gebula Béla  Ákos OKS elnök ismerteti  a  bizottság pályázaton való  részvételre  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 13 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
238/2009. (VI. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Roma  Integráció  Évtizede  program 
keretében Chacipe elnevezésű nemzetközi fotópályázaton való 
részvételt támogatja.

Felkéri  Nemes  Diánát  a  Vas  Gereben  Művelődési  Ház  és 
Könyvtár  vezetőjét,  hogy  a  fotópályázatra  szóló  jelentkezési 
lapot nyújtsa be, és a szervezésben működjön közre.

Felhatalmazza a polgármestert a jelentkezési lap aláírására.

Határidő: 2009. június 30.

Felelős: Nemes Diána Műv. Ház vezető
Tóth Dezső polgármester

6.Pénzügyi Bizottság előterjesztései
6.1A lakossági és közületi víz- és csatornadíj megállapításáról szóló rendelet elfogadása

Buza Lajos PüB elnök ismerteti a víz- és csatornadíjak 2009. július 1. napi változásáról szóló 
rendelettervezet elfogadására irányuló, melléklet szerinti bizottsági határozatot.

Tóth Dezső polgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a rendelet-
tervezet elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 13 igen, egyhangú szavazattal Enying Város Önkormányzatának a 
lakossági  és  közületi  víz-  és  csatornadíj  megállapításáról  jelen  jegyzőkönyv 
mellékletét képező 27/2009. (VI. 29.) számú rendeletet alkotja.

6.2Polgármesteri Hivatal pót-előirányzati kérelme

Buza Lajos PüB elnök ismerteti a pót-előirányzat biztosítására irányuló, melléklet szerinti bi-
zottsági határozatot.

Tóth Dezső polgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a rendelet-
tervezet elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
239/2009. (VI. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Képviselő-testület  úgy  határozott,  hogy  a 
Polgármesteri  Hivatal a dologi  kiadásaira (fénymásoló bérleti 
díjakra) 2100 eFt-ot az általános tartalékból átcsoportosít.

Felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt ,  hogy  az  előirány-
zat-módosítást  az  önkormányzati  előirányzat-nyil-
vántartásban vezesse  át,  továbbá  a  költségvetési  ren-
delet  módosításakor  az  előirányzat-módosítást  a 
költségvetési rendeletben szerepeltesse

6.3Vas Gereben Könyvtár többletbevétel felhasználásáról

Buza Lajos PüB elnök ismerteti a többletbevétel felhasználásának engedélyezésére irányuló, 
melléklet szerinti bizottsági határozatot.

Tóth Dezső polgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a rendelet-
tervezet elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 13 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
240/2009. (VI. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Képviselő-testület  úgy  határozott  hozzájárul, 
hogy  a  Városi  Könyvtár  194  eFt  intézményi  többletbevételt 
dologi  kiadásokra  (számítástechnikai  alkatrészek  cseréjére, 
ehhez kapcsolódó számlázott munkadíjra) fordítson.

Felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt ,  hogy  az  előirány-
zat-módosítást  az  önkormányzati  előirányzat-nyil-
vántartásban vezesse  át,  továbbá  a  költségvetési  ren-
delet  módosításakor  az  előirányzat-módosítást  a 
költségvetési rendeletben szerepeltesse

6.4Pénzügyi vezető tájékoztatójával kapcsolatos döntés

Buza Lajos PüB elnök ismerteti a tájékoztató tudomásulvételére, a jóváhagyott fejlesztéseken 
kívül újabbak elvetésére irányuló, melléklet szerinti bizottsági határozatot.

Tóth Dezső polgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a rendelet-
tervezet elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 13 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
241/2009. (VI. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a pénzügyi vezető jelent határozat mellékletét 
képező tájékoztatóját tudomásul veszi, és úgy határoz, a 2009. 
évben eredetileg betervezett és eddig a Képviselő-testület által 
jóváhagyott  fejlesztések  mellett  az  önkormányzat  nem  kíván 
újabb fejlesztéseket indítani a pénzügyi helyzetre tekintettel.

6.5Herceg Batthyány F. Gimn. és Ált. Iskola belső ellenőrzéséről készült jelentés elfogadá-
sa

Buza Lajos PüB elnök ismerteti a jelentés elfogadására irányuló, melléklet szerinti bizottsági 
határozatot.

Tóth Dezső polgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a rendelet-
tervezet elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 13 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
242/2009. (VI. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  határozat  mellékletét  képező,  a  Herceg 
Batthyány  Fülöp  Gimnázium  és  Általános  Iskola  átfogó 
ellenőrzéséről  készült  belső  ellenőrzési  jelentését  tudomásul 
veszi,  és  felkéri  az  intézmény  vezetőjét,  hogy  a  jelentéssel 
kapcsolatos  intézkedési  tervet  30  napon  belül  készítse  el  és 
küldje meg a fenntartónak.

Határidő: 30 nap

Felelős: HBF Gimn. és Ált. Iskola intézményvezető

6.62009. évi belső ellenőrzési ütemterv módosítása

Buza Lajos PüB elnök ismerteti az ütemterv módosítására irányuló, melléklet szerinti bizott-
sági határozatot.

Tóth Dezső polgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a rendelet-
tervezet elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 13 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
243/2009. (VI. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a ’Enying Város Önkormányzat ütemtervét a 
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2009.  évi  ellenőrzéshez’  jelen  határozat  melléklete  szerint 
módosítja.

Fellelős: Tóth Dezső, polgármester

Határidő: azonnal

7.Vegyes ügyek
Bad Urach-i meghívás

Tóth Dezső polgármester emlékezteti a jelenlévőket a július 24-27-re vonatkozó Bad Urach-i 
meghívóra. Kéri a képviselőket, hogy jelezzék részvételi szándékukat.

Gebula Béla  Ákos képviselő  ismerteti,  hogy Grund  FC bemutató  mérkőzése  lesz  27-én, 
szombaton délután 17.00 órai kezdettel a sportpályán, ahová mindenkit szeretettel várnak.

Tóth Dezső polgármester – egyéb hozzászólás nem lévén – megköszönve a képviselők és a 
hivatal munkatársainak munkáját, a TV nézők figyelmét a nyílt ülést 17.30 órakor bezárja.

Enying, 2009. július 2.

  Tóth Dezső Szörfi István
polgármester      jegyző

Dr. Miljanovits György Mohai Istvánné
          hitelesítő       hitelesítő
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