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Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2009. augusztus 26-án
tartott  n y í l t  üléséről

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

Jelen vannak: Dr. Lelkes Ákos alpolgármester,
Botos Sándor, Buza Lajos, Buzási Beáta,
Gál Balázs, Dr. Miljanovits György (késve érkezik),
Nagy József Ödön, Nyikos István, 
Venczel Zita képviselők

Mihályfi Gábor aljegyző
Závodni Lászlóné pénzügyi vezető

Királyné Csernánszki Ilona Városi Bölcsőde vezető

Szemerei Szilvia jegyzőkönyvvezető

Tóth Dezső polgármester szabadságát tölti.

Jelezte távolmaradását: Bíró Attila, Mohai Istvánné képviselők

Nem jelezte távolmaradását: Gebula Béla Ákos, Szabó Attila képviselők

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester köszönti a megjelent képviselőket és vendégeket, a Városi 
TV nézőit. Az ülést 15.03 órakor megnyitja, megállapítja, hogy a képviselők határozatképes 
számban megjelentek,  létszámuk 8 fő.  Ismerteti,  mely képviselők jelezték az ülésről  való 
távolmaradásukat. …

15.04 órakor Dr. Miljanovits György képviselő megérkezik az ülésre, a testület létszáma 9 fő.

A  jegyzőkönyv  hitelesítésére  felkéri  Nyikos  István  és  Venczel  Zita  képviselőket,  a 
jegyzőkönyv vezetésére Szemerei Szilviát. 

A felkért képviselők a hitelesítést vállalják.

… Ismerteti  a  képviselőknek  az  ülést  megelőző  nap  megküldött  napirendet.  A  TFB 
elnökének  távolléte  miatt  Venczel  Zita  képviselőt,  TFB  tagot  kérte  fel  a  bizottság 
előterjesztéseinek  ismertetésére.  Kéri  a  képviselőket,  tegyék  meg  napirend-módosító 
javaslataikat. 

Dr.  Lelkes  Ákos alpolgármester  –módosító  javaslat  nem  lévén  -  szavazásra  bocsátja  a 
napirend elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta.



N a p i r e n d:

Nyílt ülés 15.00 órától

1.Alpolgármester előterjesztései
1.1 Közétkeztetési szolgáltatási szerződés elfogadása
1.2 Pénzügyi Bizottság kültagjának megválasztása
1.3 2009. évi költségvetési rendelet módosítása
1.4 Beszámoló a 2009. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről

Előadó: Dr. Lelkes Ákos
 alpolgármester

2.Aljegyző előterjesztései
2.1Egyes  önkormányzati  rendeletek  hatályon  kívül  helyezéséről  és 
módosításáról
2.2Önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratainak módosítása
2.3A gyermekjóléti  és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2008. évi 
átfogó értékelés kiegészítése

Előadó: Mihályfi Gábor
      aljegyző

3. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztései 
3.1 Madarász  Viktor  hátsó  teleksor  ivóvízellátásának  kivitelezésére 

vonatkozó bekért árajánlatok megvitatása
3.2 Felszíni  csapadékvíz  elvezetés  terveinek  engedélyeztetése,  felmerült 

költségek megvitatása
3.3 KDOP-2009-5.2.2/B  kódszámú,  Szociális  alapszolgáltatások  és 

gyermekjóléti  alapellátások  infrastrukturális  fejlesztése  c.  pályázat 
beilleszthetősége a Városi Bölcsőde fejlesztése tekintetében

3.4 A Polgármesteri  Hivatal  belső  udvari  (D-K-i  szárny)  homlokzatának 
felújítása

3.5 Szabadság  tér  7.  Vöröskereszt  számára  ivóvíz  biztosítása  –  EVSZI 
árkalkulációja

3.6 Stegmann Zsolt tartályok kiemelésére vonatkozó kérelme
3.7 Pormegkötés eredményének ismertetése
3.8 A Polgármesteri Hivatal felkérése romos ingatlanok felmérése kapcsán
3.9 Az  Enyingen  található  egyedi  védelem  alatt  nem  álló  régészeti 

lelőhelyek helyi védelemben való részesítése
3.10 Fejér  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  ismételt  kérelme  az 

ingyenes használati jog bejegyzésére vonatkozóan
3.11 Ambrus Zsolt és Ambrusné Bódis Mária kérelme
3.12 A Rendelőintézetben felmerült problémákkal kapcsolatos javaslat
3.13 Tájékoztató a Bizottság saját hatáskörében meghozott döntéseiről  

Előadó: Bíró Attila
      TFB elnöke

4. Pénzügyi Bizottság előterjesztései
A  Pénzügyi  Bizottság  2009.  augusztus  24-én  ülésezik,  az  előterjesztések  a 
bizottsági ülést követően kerülnek kiosztásra. 
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4.1 Fejlesztési hitel felvételéről
4.2 Herceg Batthyány Fülöp Gimn. és Ált. Iskola intézkedési terve
4.3 ESZI dolgozói létszám felülvizsgálata
4.4 Raffael Károly kérelme

Előadó: Buza Lajos
      PüB elnöke

1.Alpolgármester előterjesztései
1.1Közétkeztetési szolgáltatási szerződés elfogadása

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület közbeszerzést írt ki a 
közétkeztetés  ellátására,  mely  elhúzódó  folyamat,  ezért  kettő  hónapra  –  a  közbeszerzés 
lezárultáig  -  továbbra  is  biztosítani  kell  az  ellátást.  A  testület  döntésének  megfelelően 
Polgármester Úr több szolgáltató céggel is felvette a kapcsolatot, és a testület 2009. augusztus 
14-i rendkívüli  ülésén a Bakony Gaszt Zrt.  ajánlatát fogadta el.  A Zrt.  vezérigazgatójával, 
Grélingerné  Káposzta  Jolánnal  folytatott  többszöri  egyeztetést  követően  Aljegyző  Úr 
elkészítette a szolgáltatási szerződést, melyet a képviselők megkaptak. Tiszteletét fejezi ki 
Vezérigazgató Asszonynak, hogy úgy vállalta el a szolgáltatás biztosítását, hogy a cég a két 
hónap alatt hasznot nem remélhet.

15.08  órakor  Grélingerné  Káposzta  Jolán,  a  Bakony Gaszt  Zrt.  vezérigazgatója  megérkezik  az  
ülésre.

Dr.  Lelkes Ákos alpolgármester megismétli  tiszteletnyilvánítását.  Kérdezi a  képviselőket, 
van-e hozzászólásuk, kérdésük az előterjesztéshez. Kérdés, hozzászólás nem lévén ismerteti 
a szerződés aláírására irányuló melléklet szerinti határozati javaslatot, s szavazásra bocsátja 
annak elfogadását. Kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltartással 
szavazzon.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
269/2009. (VIII. 26.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a 
határozat  elválaszthatatlan  mellékletét  képező  –  átmeneti 
időszakra  vonatkozó  –  Bakony  Gaszt  Zrt. 8200  Veszprém, 
Radnóti tér 2. székhelyű (képviseli: Grélingerné Káposzta Jolán) 
társasággal  kötendő  Közétkeztetési  szolgáltatási  szerződést 
aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Lelkes Ákos alpolgármester

Dr.  Lelkes  Ákos alpolgármester  megállapítja,  hogy  a  döntés  értelmében  a  szerződés 
aláírásra került.
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Grélingerné Káposzta Jolán Bakony Gaszt Zrt. vezérigazgatója köszönti a Képviselő-testület 
tagjait,  Alpolgármester  Urat,  Aljegyző Urat.  Szeretné megköszönni  a  bizalmat,  elmondja, 
hogy  valóban  nem  keresnek  a  szolgáltatás  ellátásával,  de  nagy  tapasztalatokat  nyernek. 
Ennek  ellenére  nem  biztos,  hogy  még  egyszer  elvállalná.  Egy  feladat  során  elterveznek 
bizonyos dolgokat, végül az élet keresztül húzza az eltervezetteket, de becsületből teljesítik a 
szolgáltatást.  Sok segítséget tapasztalt  az önkormányzat  és az intézményvezetők részéről. 
Három napjuk van, hogy felkészüljenek a szolgáltatás ellátására, ezért,  ha döccenő lenne, 
elnézésüket kéri.  51 éve közétkeztetéssel foglalkozik a cég Veszprém megyében. Szeretné 
becsülettel  ellátni  a  kettő  hónap  alatt  a  szolgáltatást,  mely  tapasztalatszerzés  lesz  a 
közbeszerzéshez. Elköszön és jó munkát kíván a képviselőknek.

15.12 órakor Grélingerné Káposzta Jolán, a Bakony Gaszt Zrt. vezérigazgatója elhagyja a tanácstermet.

1.2Pénzügyi Bizottság kültagjának megválasztása

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztés címe helyesen kiegészül a 
bizottság  beltagjának  megválasztásával  is.  Ismerteti,  hogy  Dr.  Óvári  László  képviselő 
elhunytával a választásokon a következő legtöbb szavazatot kapott jelölt, Buzási Beáta tette 
le  a  képviselői  esküt,  és  vette  át  megbízó  levelét,  s  vált  a  testület  tagjává.  A  képviselő 
halálával a Pü.  Biz.  létszáma is csökkent egy fővel.  Mivel az SzMSz előírja  a bizottságok 
taglétszámát,  szükséges  a  bizottság  új  bel-  és  kültagjának  megválasztása.  Buzási  Beáta 
korábban a bizottság kültagjaként dolgozott. Informális ülésen a képviselők megtárgyalták a 
bizottság lehetséges tagjait,  és  a  melléklet  szerinti  határozati  javaslatok születtek,  melyek 
szerint  Buzási  Beátát  a  bizottság  tagjának,  Viplak  Tibort  pedig  a  bizottság  kültagjának 
válasszák meg. Kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket.  Kérdés, hozzászólás nem 
lévén  ismerteti  Buzási  Beáta  bizottsági  taggá  választására  irányuló  melléklet  szerinti 
határozati javaslatot, s szavazásra bocsátja azt. Kéri, hogy aki annak elfogadásával egyetért, 
kézfeltétellel szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
270/2009. (VIII. 26.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy a  Pénzügyi  Bizottság  tagjának  Buzási  Beáta 
képviselőt megválasztja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Lelkes Ákos alpolgármester

Dr.  Lelkes  Ákos alpolgármester  ismerteti  Viplak  Tibor  bizottsági  kültaggá  választására 
irányuló  melléklet  szerinti  határozati  javaslatot,  s  szavazásra  bocsátja  azt.  Kéri,  hogy aki 
annak elfogadásával egyetért, kézfeltétellel szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
271/2009. (VIII. 26.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a Pénzügyi Bizottság kültagjának Viplak Tibor 
8130 Enying, Táncsics M. u. 10. szám alatti lakost megválasztja.

Ezzel  egyidejűleg  a  314/2006.  (XI.16.)  számú  határozatát 
visszavonja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Lelkes Ákos alpolgármester

1.3A 2009. évi költségvetési rendelet módosítása 

Dr.  Lelkes Ákos alpolgármester elmondja,  hogy a Pü. Biz.  anyagával került kiküldésre a 
tervezet,  melynek  elfogadását  a  bizottság  javasolta.  Tekintettel  azonban  arra,  hogy  a 
rendeletmódosítás előterjesztése polgármesteri hatáskör, elfogadásra javasolja a költségvetési 
rendelet  melléklet  szerinti  módosítását.  Kéri,  hogy  aki  a  rendeletmódosítással  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal Enying Város Önkormányzatának a 
2009.  évi  költségvetésről  szóló 12/2009.  (III.  02.)  számú  rendeletének 
módosításáról jelen  jegyzőkönyv  mellékletét  képező  31/2009.  (VIII.  31.) számú 
rendeletet alkotja.

1.4Beszámoló a 2009. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester elmondja, hogy a beszámoló elfogadására irányuló 
határozati javaslat szintén a Pü. Biz. anyagában található. Kérdezi a képviselőket, van-
e észrevételük ezzel kapcsolatban. Kérdés, hozzászólás nem lévén ismerteti a melléklet 
szerinti határozati javaslatot, s szavazásra bocsátja annak elfogadását. Kéri, hogy aki a 
beszámoló elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
272/2009. (VIII. 26.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a 2009. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről 
szóló  beszámolót  jelen  határozat  elválaszthatatlan  részét 
képező  1.  és  2.  számú  melléklet  szerinti  formában  és 
tartalommal

560.824 eFt bevétellel és

560.154 eFt kiadással
hagyja jóvá.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
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Határidő: azonnal

2.Aljegyzői előterjesztés
2.1Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről és módosításáról

Mihályfi  Gábor aljegyző  szintén  köszönt  mindenkit,  majd  ismerteti,  hogy  a 
rendelettervezetre  a  deregulációs  folyamat  részeként  van  szükség.  A  pénzügyi  tárgyú 
rendeletek hatályon kívül helyezését korlátozott időbeli alkalmazhatóságuk, a vásárokról és 
piacokról szóló rendelet hatályon kívül helyezését pedig a magasabb szintű jogszabály teljes 
körű szabályozása indokolja.

Dr.  Lelkes  Ákos alpolgármester  szavazásra  bocsátja  a  rendelettervezet  elfogadását.  Kéri, 
hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal  egyes önkormányzati rendeletek 
hatályon kívül helyezéséről és módosításáról jelen jegyzőkönyv mellékletét képező  
32/2009. (VIII. 31.) számú rendeletet alkotja.

Mihályfi  Gábor aljegyző  ismerteti,  hogy  a  vásárokkal  és  piacokkal  kapcsolatban 
díjtételt  rendeletben  megállapítani  nem  lehet,  ezért  azt  határozati  formában  kell 
megállapítani.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester ismerteti a díjtételekre vonatkozó melléklet szerinti 
határozati  javaslatot.  Kérdezi a képviselőket, van-e észrevételük ezzel kapcsolatban. 
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja annak elfogadását. Kéri, hogy aki a 
beszámoló elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
273/2009. (VIII. 26.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy  az  önkormányzat  közigazgatási  területén 
rendezett,  illetve  tartott  vásárra  és  piacra  bevitt  áruk  és  az 
elfoglalt  terület  után  fizetendő  díjtételeket  –  kivétel  a  külön 
jogszabály  szerinti  közterületen  esetenként  engedélyezett 
árusítás, melyre közterület-használati engedélyt kell beszerezni 
–  a  határozat  elválaszthatatlan  mellékletét  képező  díjszabás 
szerint állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Dezső polgármester

2.2Önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratainak módosítása

Mihályfi Gábor aljegyző ismerteti, hogy a májusi testületi ülésen volt utoljára átfogó 
módosítás az alapító okiratokat illetően. A jogszabály előírta, hogy a 2010-től érvényes 
szakfeladatok is szerepeljenek az alapító okiratokban, ezért minden intézmény alapító 
okiratának módosítása indokolt.
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Dr.  Lelkes Ákos alpolgármester  kérdezi  a  képviselőket,  van-e hozzászólásuk ezzel 
kapcsolatban. Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a Városi Bölcsőde 
alapító okiratának módosítására irányuló melléklet szerinti határozati javaslatot. Kéri, 
hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
274/2009. (VIII. 26.) számú határozata:
Melléklet szerint.

Dr.  Lelkes  Ákos alpolgármester  szavazásra  bocsátja  az  ESZI  alapító  okiratának 
módosítására  irányuló  melléklet  szerinti  határozati  javaslatot.  Kéri,  hogy  aki  a 
határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
275/2009. (VIII. 26.) számú határozata:
Melléklet szerint.

Dr.  Lelkes  Ákos alpolgármester  szavazásra  bocsátja  az  EVSZI  alapító  okiratának 
módosítására  irányuló  melléklet  szerinti  határozati  javaslatot.  Kéri,  hogy  aki  a 
határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
276/2009. (VIII. 26.) számú határozata:
Melléklet szerint.

Dr.  Lelkes  Ákos alpolgármester  szavazásra  bocsátja  a  HBFGÁI  alapító  okiratának 
módosítására  irányuló  melléklet  szerinti  határozati  javaslatot.  Kéri,  hogy  aki  a 
határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
277/2009. (VIII. 26.) számú határozata:
Melléklet szerint.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester szavazásra bocsátja a Vas Gereben Művelődési Ház és 
Könyvtár  alapító  okiratának  módosítására  irányuló  melléklet  szerinti  határozati 
javaslatot.  Kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltartással 
szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
278/2009. (VIII. 26.) számú határozata:
Melléklet szerint.
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Dr. Lelkes Ákos alpolgármester szavazásra bocsátja a Szirombontogató Óvoda alapító 
okiratának módosítására irányuló melléklet szerinti határozati javaslatot.  Kéri,  hogy 
aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
279/2009. (VIII. 26.) számú határozata:
Melléklet szerint.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester szavazásra bocsátja a Polgármesteri Hivatal alapító 
okiratának módosítására irányuló melléklet szerinti határozati javaslatot.  Kéri,  hogy 
aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
280/2009. (VIII. 26.) számú határozata:
Melléklet szerint.

2.3A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2008. évi átfogó értéke-
lés kiegészítése

Mihályfi  Gábor aljegyző  elmondja,  hogy  áprilisban  döntött  a  testület  a  2008.  évi 
gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  feladatok  ellátásáról  szóló  átfogó  értékelés 
elfogadásáról.  A Szociális és Gyámhivatal észrevételei alapján elkészült az értékelés 
kiegészítése. Ismerteti az értékelés kiegészítésére irányuló melléklet szerinti határozati 
javaslatot.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester kérdezi,  van-e a képviselőknek hozzászólása ezzel 
kapcsolatban. 

Nagy József Ödön képviselő javasolja pontosan feltüntetni a Szociális és Gyámhivatal 
nevét.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester szavazásra bocsátja a Szociális és Gyámhivatal teljes 
nevével  kiegészített  határozati  javaslatot.  Kéri,  hogy  aki  a  határozati  javaslat 
elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
281/2009. (VIII. 26.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  129/2009.  (IV.29.)  számú  határozatával 
elfogadott  „Enying  Város  Önkormányzatának  2008.  évi 
gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  feladatok  ellátásról  szóló 
átfogó  értékelését”  a  jelen  határozat  elválaszthatatlan 
mellékletét képező észrevételekkel kiegészíti.
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Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az értékelés kiegészítését 
a Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális 
és Gyámhivatalának küldje meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Mihályfi Gábor aljegyző 

Mihályfi Gábor aljegyző ismerteti a bizottságok felkérésére irányuló melléklet szerinti 
határozati javaslatot.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester kérdezi a képviselőket, van-e hozzászólásuk. 

Nagy József Ödön képviselő ez esetben is kéri a teljes névre történő kiegészítést.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester szavazásra bocsátja a Szociális és Gyámhivatal teljes 
nevével  kiegészített  határozati  javaslatot.  Kéri,  hogy  aki  a  határozati  javaslat 
elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
282/2009. (VIII. 26.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  129/2009.  (IV.29.)  számú  határozatával 
elfogadott  „Enying  Város  Önkormányzatának  2008.  évi 
gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  feladatok  ellátásról  szóló 
átfogó értékelésben” szereplő 1 fő pszichológus alkalmazására 
tett javaslat kapcsán felkéri a Pénzügyi Bizottságot, az Oktatási, 
Kulturális- és Sportbizottságot, és az Egészségügyi és Szociális 
Bizottságot,  hogy a  javaslatot  tárgyalja  meg soron  következő 
rendes ülésén.

Felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt,  hogy  fenti  döntésről 
tájékoztassa  a  Közép-dunántúli  Regionális  Államigazgatási 
Hivatal Szociális és Gyámhivatalát.

Határidő: tájékoztatás tekintetében azonnal
a  javaslat  megtárgyalása  tekintetében  2009. 
szeptember 30.

Felelős: tájékoztatás tekintetében Mihályfi Gábor aljegyző
a javaslat megtárgyalása tekintetében

Buza Lajos PüB elnök
Gebula Béla Ákos OKS elnök
Dr. Miljánovits György EüB elnök
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3.Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztései
3.1Madarász  Viktor  hátsó  teleksor  ivóvízellátásának  kivitelezésére  vonatkozó  bekért 
árajánlatok megvitatása

Venczel  Zita TFB  tag  ismerteti  a  bizottság a  ZÖLD-SZEM 04  Kft.  megbízására  irányuló 
melléklet szerinti 117/2009. (VIII. 12.) számú határozati javaslatát.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester kérdezi, kíván-e valaki hozzászólni a határozati javaslathoz.

Mihályfi  Gábor aljegyző  javasolja,  hogy  a  polgármester  felhatalmazása  a  vállalkozási 
szerződés aláírására kerüljön ki a határozati javaslatból. Először látni kellene a szerződést, a 
hitelfelvételről pedig úgyis dönt a későbbiekben a testület, elegendő lenne akkor dönteni a 
szerződés aláírásáról.

Buza Lajos képviselő a második bekezdést javasolja kivenni, mert ott a nettó összeg szerepel, 
de azt is elfogadhatónak tartaná, ha feltüntetésre kerülne a +ÁFA kiegészítés.

Nagy  József  Ödön képviselő  kérdezi,  hogy  feltétlenül  látni  akarja-e  a  testület  a 
szerződéstervezetet.

Závodni Lászlóné pü. vezető szerint mindenképpen meg kell nézni aláírás előtt a tervezetet.

Mihályfi Gábor aljegyző szerint feltétlenül szükséges, hiszen nem az önkormányzat készíti.

Dr.  Lelkes  Ákos alpolgármester  kérdezi  az  előterjesztőt,  egyetért-e  a  javasolt 
változtatásokkal.

Venczel Zita TFB tag igennel válaszol.

Dr.  Lelkes  Ákos alpolgármester  szavazásra  bocsátja  az  előterjesztő  által  elfogadott 
változtatásokkal  módosított  határozati  javaslat  elfogadását.  Kéri,  hogy aki  azzal  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
283/2009. (VIII. 26.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Fehérvári  Viziterv  Kft.  3133  tervszámú 
„Enying ivóvízhálózat bővítés” című terve alapján a Madarász 
Viktor  utcai  hátsó  teleksor  utólagos  víz-vezetékhálózat 
kivitelezésével  megbízza  a  ZÖLD-SZEM  04  Kft-t  (székhely: 
Enying, Kinizsi u. 25/2. képviseli: Reiber Attila).

A  beruházás  költsége  5.184.761,-  Ft  +  ÁFA,  mely  költséget 
Enying  Város  2009.  évi  költségvetése  tartalmaz  és  forrása 
fejlesztési hitel.

Felkéri Pénzügyi Bizottságot, hogy a fejlesztési hitel felvételét 
készítse elő.
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A  beruházással  érintett  építési  telkek  tekintetében,  azok 
vételárának  megállapítása  során  a  közműfejlesztés  bekerülési 
költségét érvényesíteni kívánja. 

F e l k é r i  a  P o l g á r m e s t e r i  H i v a t a l t ,  h o g y  a z 
e l ő i r á n y z a t - m ó d o s í t á s t  a z  ö n k o r m á n y z a t i 
e l ő i r á n y z a t - n y i l v á n t a r t á s b a n  v e z e s s e  á t , 
t o v á b b á  a  k ö l t s é g v e t é s i  r e n d e l e t 
m ó d o s í t á s a k o r  a z  e l ő i r á n y z a t - m ó d o s í t á s t  a 
k ö l t s é g v e t é s i  r e n d e l e t b e n  s z e r e p e l t e s s e .

Felkéri a ZÖLD-SZEM 04 Kft-t, hogy az előzetes árajánlatának 
megfelelően  nyújtson  be  szerződés  tervezetet  a  tárgyi 
kivitelezésre vonatkozóan.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: folyamatos

3.2Felszíni  csapadékvíz  elvezetés  terveinek  engedélyeztetése,  felmerült  költségek 
megvitatása

Venczel Zita TFB tag ismerteti a bizottság engedélyeztetés elhalasztására irányuló melléklet 
szerinti 118/2009. (VIII. 12.) számú határozati javaslatának első részét.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester kérdezi, van-e valakinek észrevétele. Kérdés, hozzászólás 
nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal,  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
284/2009. (VIII. 26.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  Enying  város  csapadékvíz  elvezetés, 
belterületi vízrendezés vízjogi létesítés engedély iránt kérelmet 
2009 évben nem nyújt be a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség felé.

A  tárgyban  érintett  hét  darab  magántulajdonú  ingatlan 
vonatkozásában  a  szolgalmi  jog  alapítását  2010  évben 
kezdeményezi az önkormányzat.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: Kristály  Kft.  részére  való  megküldése 
tekintetében 2009. szeptember 15. 
egyebek tekintetében folyamatos
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3.3KDOP-2009-5.2.2/B  kódszámú,  Szociális  alapszolgáltatások  és  gyermekjóléti 
alapellátások infrastrukturális fejlesztése c. pályázat beilleszthetősége a Városi Bölcsőde 
fejlesztése tekintetében

Venczel Zita TFB tag ismerteti a bizottság pályázati részvételre irányuló melléklet szerinti 
119/2009. (VIII. 12.) számú határozati javaslatát.

Závodni Lászlóné pü. vezető javasolja kiegészíteni azzal, hogy forrása fejlesztési hitel.

Dr.  Lelkes  Ákos alpolgármester  –  egyéb  kérdés,  hozzászólás  nem  lévén  –  szavazásra 
bocsátja  a  határozati  javaslat  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  azzal  egyetért,  kézfeltartással 
szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
285/2009. (VIII. 26.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Közép-dunántúli  Operatív  Program 
keretében  meghirdetett  KDOP  –  2009-5.2.2/B  kódszámú, 
Szociális  alapszolgáltatások  és  gyermekjóléti  alapellátások 
infrastrukturális  fejlesztése  c.  pályázat  támogatásra  kiírt 
pályázaton az önkormányzat részt kíván venni.

A pályázat önrészére maximum 4 millió Ft-ot biztosít. A saját 
forrás  fedezetét  költségvetésből  biztosítja,  melyet  a  2009.  évi 
költségvetésről  szóló  12/2009.  (III.  02.)  számú  helyi 
rendeletében szerepelteti, forrása fejlesztési hitel.

A  fejlesztési  cél:  Városi  Bölcsőde  intézményének 
infrastrukturális fejlesztése és kapacitás bővítése
A fejlesztés megvalósulási helye: 8130 Enying Vas Gereben u. 8.
 
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a pályázat benyújtásához 
szükséges pályázati  anyag összeállítására vonatkozóan kérjen 
be árajánlatot a következő cégektől:

-Pannon Fejlesztő Területi  és Települési Tervező, Szervező és 
Tanácsadó Kft. (székhely: 4024 Debrecen, Piac u. 61.)
-KONZULENS  9000  Szolgáltató  Kft.  (székhely:  8000 
Székesfehérvár, Károly János utca 55.)
-BALANYI EU-s Pályázatíró és Tanácsadó Iroda (székhely: 8229 
Csopak, Füredi u. 29.)

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

Ezzel  egyidejűleg  Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének 226/2009. (VI.24.)  számú határozatát visszavonja..

Felelős: Tóth Dezső polgármester
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Királyné Csernánszki Ilona, int. vez.

Határidő: 2009.  szeptember  15.  az  ajánlatok  bekérése, 
illetve 

2009.  december  1.  a  pályázat  benyújtásának 
határideje

3.4A Polgármesteri Hivatal belső udvari (D-K-i szárny) homlokzatának felújítása

Venczel  Zita TFB  tag  ismerteti  a  bizottság  költségvetés  készítésére  irányuló  melléklet 
szerinti 120/2009. (VIII. 12.) számú határozati javaslatát.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester kérdezi,  kíván-e valaki  hozzászólni.  Kérdés,  hozzászólás 
nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
286/2009. (VIII. 26.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Polgármesteri  Hivatal  belső  udvari  D-K-i 
szárny  homlokzatának  felújítása  érdekében  felkéri  Enying 
Város  Szolgáltató  Intézményét,  hogy  a  tárgyi  munka 
tekintetében készítsen részletes költségvetést a teljes homlokzat 
felújítására  vonatkozóan,  az  energetikai  jellemzők 
figyelembevételével, és ezt terjessze elő a Környezetvédelmi és 
Településfejlesztési Bizottság soron következő ülésén.

Határidő: 2009. szeptember 15.

Felelős: Viplak Tibor EVSZI vezető
Tóth Dezső polgármester  

3.5Szabadság tér 7. Vöröskereszt számára ivóvíz biztosítása – EVSZI árkalkulációja

Venczel  Zita TFB  tag  ismerteti  a  bizottság  elvi  támogatásra  irányuló  melléklet  szerinti 
122/2009. (VIII. 12.) számú határozati javaslatát.

Dr.  Lelkes  Ákos alpolgármester  kéri  a  jelenlévőket,  tegyék  meg  észrevételeiket.  Kérdés, 
hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki 
azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
287/2009. (VIII. 26.) 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 
Enying  Város  Szolgáltató  Intézménye  által  elkészített 
költségkalkulációt  megtárgyalta  és  elviekben  támogatja, 
azonban  az  önkormányzat  szűkös  anyagi  forrásai  miatt  a 
kérelmet 2009. évben támogatni nem tudja.

Határidő: 2009. szeptember 15.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

3.6Stegmann Zsolt tartályok kiemelésére vonatkozó kérelme

Venczel Zita TFB tag ismerteti a bizottság kérelem támogatására irányuló melléklet szerinti 
123/2009. (VIII. 12.) számú határozati javaslatát.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester kérdezi a jelenlévőket, van-e hozzászólásuk.

Nagy József Ödön képviselő javasolja  kiegészíteni  azzal,  hogy az engedélyek beszerzése 
kérelmezőt terheli.

Venczel Zita TFB tag elfogadja a javasolt módosítást.

Dr.  Lelkes  Ákos alpolgármester  szavazásra  bocsátja  az  előterjesztő  által  elfogadott 
változtatással  módosított  határozati  javaslat  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  azzal  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
288/2009. (VIII. 26.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy Stegmann Zsolt 8130 Enying, István u. 1. szám 
alatti lakos kérelmét támogatja, és hozzájárul a kérelmező által 
meghatározott  munkálatok  elvégzéséhez  azzal,  hogy  a 
szükséges engedélyeket kérelmező szerzi be, és azok költsége is 
kérelmezőt terheli.

Felhatalmazza  Viplak  Tibor  EVSZI  vezetőt  a  munkálatok 
koordinálására.

Határidő: 2009. szeptember 15.

Felelős: Viplak Tibor EVSZI vezető 

3.7Pormegkötés eredményének ismertetése

Venczel  Zita TFB  tag  ismerteti  a  bizottság  ajánlat  elvetésére  irányuló  melléklet  szerinti 
124/2009. (VIII. 12.) számú határozati javaslatát.
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Dr.  Lelkes  Ákos alpolgármester  kérdezi  a  jelenlévőket,  kívánnak-e  hozzászólni.  Kérdés, 
hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki 
azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
289/2009. (VIII. 26.) 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 marketing 
igazgató)  előzetes  ingyenes  bemutatóját  a  pormegkötési 
munkálatokra  vonatkozóan  köszönettel  vette,  azonban  az 
önkormányzat  szűkös  anyagi  forrásai  miatt  a  cég  további 
ajánlatával jelenleg  élni nem kíván. 

Határidő: 2009. szeptember 15. 

Felelős: Tóth Dezső polgármester

3.8A Polgármesteri Hivatal felkérése romos ingatlanok felmérése kapcsán

Venczel Zita TFB tag ismerteti a bizottság felmérés készítésére irányuló melléklet szerinti 
125/2009. (VIII. 12.) számú határozati javaslatát. 

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester kérdezi, kíván-e valaki hozzászólni.

Nyikos  István képviselő  kérdezi,  hogy  van-e  értelme  a  felmérésnek,  és  van-e  rá  jogi 
lehetőség, hogy az önkormányzat tegyen valamit ezekkel az ingatlanokkal.

Mihályfi Gábor aljegyző elmondja, hogy a felmérés alkalmával nyílik rá lehetőség, hogy a 
hivatal hivatalból eljárást indítson. 

Nagy József Ödön képviselő javasolja kiterjeszteni a felmérést a gondozatlan ingatlanokra is, 
a későbbiekben ez is a hatósági intézkedést szolgálhatná.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester elmondja, hogy a gondozatlan ingatlanokat folyamatosan 
ellenőrzi  a  hivatal,  és  intézkedéseket  is  tesz.  Kérdezi  az  előterjesztőt,  elfogadja-e  a 
módosítást.

Venczel Zita TFB tag elfogadja a kiegészítést.

Dr.  Lelkes  Ákos alpolgármester  szavazásra  bocsátja  az  előterjesztő  által  elfogadott 
kiegészítéssel  módosított  határozati  javaslat  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  azzal  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
290/2009. (VIII. 26.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt,  hogy 
készítsen  felmérést  az  Enyingen  található  romos  illetve 
gondozatlan ingatlanok számáról.

Határidő: 2009. november 15. 

Felelős: Szörfi István jegyző

3.9Az  Enyingen  található  egyedi  védelem  alatt  nem  álló  régészeti  lelőhelyek  helyi 
védelemben való részesítése

Venczel Zita TFB tag ismerteti  a bizottság állásfoglaláskérésre irányuló melléklet szerinti 
126/2009. (VIII. 12.) számú határozati javaslatát.

Dr.  Lelkes  Ákos alpolgármester  kéri  a  jelenlévőket,  tegyék  meg  észrevételeiket.  Kérdés, 
hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki 
azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen, szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
291/2009. (VIII. 26.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  az  Enyingen  található  egyedi  védelem  alatt 
nem álló régészeti lelőhelyek helyi védelemben való részesítése 
érdekében  tett  intézkedések  sikertelensége  miatt  felkéri  a 
Polgármesteri  Hivatalt,  hogy  ezen  intézkedésekről  hivatalos 
levél  formájában  tájékoztassa  a  Fejér  Megyei  Múzeumok 
Igazgatóságát, illetve kérjen a szervezettől állásfoglalást az ügy 
további menetét illetően.

Felelős: Tóth Dezső

Határidő: 2009. szeptember 15.

3.10Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ismételt kérelme az ingyenes használati 
jog bejegyzésére vonatkozóan

Venczel Zita TFB tag ismerteti a bizottság kérelem elutasítására, megállapodás megkötésére, 
fizetési  felszólításra  irányuló  melléklet  szerinti  127/2009.  (VIII.  12.)  számú  határozati 
javaslatát.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester kérdezi, van-e valakinek hozzászólása.

Nagy  József  Ödön képviselő  javasolja  kettébontani  a  határozati  javaslatot.  Az  egyik 
határozat  tartalmazza  a  javaslat  kérelem  elutasítására,  megállapodás  kötésére,  illetve  a 
korábbi  határozat  visszavonására  vonatkozó részeit,  a  másik pedig a fizetési  felszólításra 
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vonatkozó  részt.  Javasolja  továbbá,  hogy  az  „általa  bérelt”  kifejezés  helyett  az  „általa 
használt” kifejezés szerepeljen.

Venczel Zita TFB tag elfogadja a javasolt változtatásokat.

Dr.  Lelkes  Ákos alpolgármester  szavazásra  bocsátja  az  előterjesztő  által  elfogadott 
változtatásnak megfelelő első, határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
292/2009. (VIII. 26.) 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, tekintettel arra, hogy az ingatlan tulajdonjogát 
az  Önkormányzat  nem  az  1991.  évi  XXXIII.  törvény  alapján 
szerezte meg, azonban továbbra is fenntartja az irodahelyiség 
tekintetében  a  térítésmentes  használatra  vonatkozó 
megállapodás megkötését, azzal hogy 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.

Ezzel  egyidejűleg  a  99/2009.  (III.  25.)  számú  határozatát 
visszavonja. 

Határidő: A döntés megküldése tekintetében azonnal,
egyebekben folyamatos 

Felelős: Tóth Dezső polgármester 

Dr.  Lelkes  Ákos alpolgármester  szavazásra  bocsátja  az  előterjesztő  által  elfogadott 
változtatásnak  megfelelő  második  határozati  javaslat  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  azzal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
293/2009. (VIII. 26.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felszólítja 
a  Fejér  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóságot,  hogy  az 
általa  használt  helyiségek  tekintetében,  eddigi  (átadás-átvétel 
napjától  2008.  december  10.  -  május  31-ig)  meg nem  fizetett 
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közüzemi  és  egyéb  működési  költségeket  239.576,-Ft-ot,  30 
napon belül fizesse meg Enying Város Önkormányzata részére. 

Határidő: A döntés megküldése tekintetében azonnal,
egyebekben folyamatos 

Felelős: Tóth Dezső polgármester 

3.11Ambrus Zsolt és Ambrusné Bódis Mária kérelme

Venczel Zita TFB tag ismerteti a bizottság kérelem támogatására irányuló melléklet szerinti 
128/2009. (VIII. 12.) számú határozati javaslatát.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a 
határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
294/2009. (VIII. 26.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy Ambrus Zsolt és Ambrusné Bódis Mária 8130 
Enying,  Dózsa  Gy.  u.  101  szám  alatti  lakosok  kérelmét 
támogatja,  mi  szerint  hozzájárulását  adja  ahhoz,  hogy  az 
1690/3 hrsz-ú ingatlan  tekintetében az  OTP és  Kereskedelmi 
Bank Nyrt. kerüljön a földhivatali bejegyzés első helyére és így 
az  önkormányzat  visszavásárlási  joga  a  második  helyen 
kerüljön bejegyzésre.

Felelős: Tóth Dezső polgármester 

Határidő: 2009. szeptember 15.

3.12A Rendelőintézetben felmerült problémákkal kapcsolatos javaslat

Venczel  Zita TFB  tag  ismerteti  a  bizottság  munkálatok  elvégzésére  irányuló  melléklet 
szerinti 129/2009. (VIII. 12.) számú határozati javaslatát.

Nagy József Ödön képviselő a határidőt rövidnek tartja, szerinte szeptember 15-ig nem tudja 
megvalósítani az EVSZI. Szeptember 30. vagy október 10. napja elfogadhatóbb lenne.

Dr.  Lelkes  Ákos alpolgármester  elmondja,  hogy amennyiben a  fűtési  idény megkezdése 
előtt három napon keresztül 12 ºC alatt van az átlaghőmérséklet, be kell kapcsolni a fűtést. A 
kérelem úgy szólt,  hogy a  fűtés  megkezdéséig  kérik  a probléma megoldását.  Véleménye 
szerint is igaza van Nagy József Ödönnek, de maga az EVSZI vezetője vállalta a határidőt. 
Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. 
Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
295/2009. (VIII. 26.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy megbízza  Enying  Város  Szolgáltató 
Intézményét,  hogy  a  Fejér  Megyei  Szent  György  Kórház 
enyingi  Rendelőintézetében,  a  kérelemben  szereplő 
munkálatokat végezze el. 

A munkálatok forrása Enying Város Szolgáltató Intézményének 
2009. évi költségvetése.

Határidő: szeptember 15.

Felelős: Tóth Dezső polgármester és 
Viplak Tibor EVSZI vezető

3.13Tájékoztató a Bizottság saját hatáskörében meghozott döntéseiről  

Venczel Zita TFB tag ismerteti a bizottság saját hatáskörben hozott melléklet szerinti 121, 
130, 131/2009. (VIII. 12.) számú határozati javaslatait.

15.55 órakor Királyné Csernánszki Ilona Városi Bölcsőde vezetője elhagyja a tanácstermet.

4.Pénzügyi Bizottság előterjesztései
4.1Fejlesztési hitel felvételéről

Buza Lajos PüB elnök ismerteti a felvételi hitelfelvételre irányuló, melléklet szerinti bizottsá-
gi határozatot.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester kérdezi a jelenlévőket, van-e hozzászólásuk. Kérdés, hozzá-
szólás nem lévén  szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
296/2009. (VIII. 26.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Madarász  Viktor  utcai  hátsó  teleksor 
utólagos  víz-vezetékhálózat  kivitelezése  beruházás  bruttó 
6.480.951,-  Ft  (5.184.761,-  Ft  + ÁFA) költségének fedezetére 5 
éves futamidejű fejlesztési hitelt kíván felvenni. 

Felkéri a Polgármesteri Hivatalt a Magyar Takarékszövetkezeti 
Bank Zrt-től mint számlavezető banktól és az OTP Bank Nyrt-
től  valamint  a  K&H  Bankt  Zrt-től  mint  Enyingen  fiókkal 
rendelkező pénzintézetektől kérjen árajánlatot.
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Felelős: Tóth Dezső, Polgármester

Határidő: 2009. szeptember 30.”

4.2Herceg Batthyány Fülöp Gimn. és Ált. Iskola intézkedési terve 

Buza Lajos PüB elnök ismerteti az intézkedési terv elfogadására irányuló, melléklet szerinti 
bizottsági határozatot.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester kérdezi a jelenlévőket, kívánnak-e hozzászólni. Kérdés, hoz-
zászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
297/2009. (VIII. 26.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Herceg  Batthyány  Fülöp  Gimnázium  és 
Általános Iskola jelen határozat mellékletét képező intézkedési 
tervét elfogadja.

4.3ESZI dolgozói létszám felülvizsgálata 

Buza Lajos PüB elnök ismerteti a létszám emelésére irányuló, melléklet szerinti bizottsági 
határozatot.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester kérdezi,  kíván-e valaki  hozzászólni.  Kérdés,  hozzászólás 
nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
298/2009. (VIII. 26.) számú határozata:
1. Enying  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy 

határozott, hogy az Egyesített Szociális Intézmény 2009. évi 
költségvetési létszámkeretét 2009. augusztus 31-től 36 főről 
38  főre  emeli.   A  létszámnövekedéshez  többlet-
előirányzatot  nem  biztosít,  annak  fedezete  az  intézmény 
2009. évi bérmaradványa.
A későbbiek során figyelembe kell  venni a Közbeszerzési 
eljárás  eredményeként  megkötött  Közétkeztetési 
szolgáltatási szerződésből eredő létszámváltozást.

2. A  létszámnövekedés  2010.  évi  fedezetének  előteremtése 
érdekében,  az  intézményvezető  tegyen  intézkedéseket  a 
nappali  szociális  ellátás  működési  engedélyében szereplő 
létszámának betöltésére, az e tárgyban elért eredményekről 

20/22



tegyen  jelentést  a  2010.  évi  költségvetési  koncepció 
benyújtásáig. 

3. Felkéri  a  Polgármestert,  hogy  a  Mezőföldi  Kistérségi 
Társulásban részt vevő településeket keresse meg a célból, 
hogy  a  kistérségi  szociális  feladatellátás  bővüljön  ki  a 
gyermekjóléti szolgálattal 2010. január 01. nappal. 
Felkéri  az  Intézményvezetőt  a  feladatbővülés  szervezeti, 
személyi és tárgyi feltételeinek és annak költségvonzatának 
és  bevételének  kidolgozására,  a  tárgyalásokon  való 
részvételre.

Felelős: 1. pont tekintetében: Tóth Dezső polgármester, 
                                                   Kiss Andrea ESZI int.vezető
 
              2. pont tekintetében:  Kiss Andrea ESZI int.vezető

              3. pont tekintetében: Tóth Dezső polgármester.
                                              Kiss Andrea ESZI 

int.vezető

Határidők:  1. pont tekintetében: Folyamatos

2.  pont  tekintetében:  2010.  évi  költségvetési 
koncepció  felügyeleti 
szerv  felé  történő 
benyújtásáig.

                       3. pont tekintetében:  2009. szeptember 30.

4.4Raffael Károly kérelme

Buza Lajos PüB elnök ismerteti a kérelem elutasítására irányuló, melléklet szerinti bizottsági 
határozatot.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester kérdezi,  kíván-e valaki  hozzászólni.  Kérdés,  hozzászólás 
nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület  7  igen szavazattal,  1  ellenszavazattal,  1  tartózkodással  az  alábbi  határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
299/2009. (VIII. 26.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy Raffael Károly 8130 Enying Benzur Gyula utca 
5 szám alatti lakos jelen határozat mellékletét képező kérelmét 
nem  támogatja,  mert  az  idei  támogatások  már  kiosztásra 
kerültek.
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Buza Lajos PüB elnök tájékoztatja a testületet a bizottság saját hatáskörben hozott, melléklet 
szerinti 104/2009. (VIII. 24.) számú döntéséről.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester felhívja rá a figyelmet, hogy a tájékoztatás nem volt napi-
renden. Megköszöni a képviselők munkáját, és a hivatal előkészítését. Az ülést 16.03 órakor 
bezárja.

Enying, 2009. augusztus 28.

Dr. Lelkes Ákos Mihályfi Gábor
alpolgármester      aljegyző

Nyikos István Venczel Zita
     hitelesítő    hitelesítő
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