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Lakosság tájékoztatása a környezet állapotáról 

 

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

szerint rendelkezik:  

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

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

legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot.  

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

szerint, de legalább évente tájékoztatja a lakosságot.  

A fenti jogszabályi kötelezettségnek eleget téve Enying Város Önkormányzata a 2019. év 

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

összefüggő tájékoztatást adja:  

 

 

1. Tanuszoda  

Mind a Lakosság és mind az Önkormányzat örömmel fogadta a tanuszoda megépítésének 

lehetőségét Enying városában. A tanuszoda építése Enyingen az 1474/58 hrsz.-ú, 

természetben Enying, Szabadság tér 16. szám alatt található ingatlan nyugati részén kezdődött 

meg. 

Az Önkormányzat a tanuszoda létesítéséhez biztosította a szükséges telket, valamint saját 

költségvetéséből beköttette az ingatlanra a közműveket (víz, villany, gáz). Továbbá az épület 

előtt akadálymentesparkolót alakított ki, a parkoló megvilágításával együtt.  

Így az Önkormányzat ezen beruházással kapcsolatban vállalt kötelezettségeinek eleget tett. 

 

A tanuszoda épületére vonatkozó tervdokumentáció elkészítése, engedélyezése és az építés  

kivitelezése a Nemzeti Sportközpontok feladati közé tartozik. A kivitelező részére 2016. 

november 15-én átadásra került a munkaterület és ezt követően megkezdődtek a munkálatok. 

A kivitelezési munkálatok pár hónapja ideiglenesen leálltak. Várhatóan 2020-ban folytatódik 

a kivitelezés és bízunk abban, hogy a következő évben a Lakosság rendelkezésére áll a 

tanuszoda. 

 

 

2. Enyingi Család- és Gyerekjóléti Központ új székhelyének kialakítása 

Az Önkormányzat tulajdonában lévő enyingi 86/3 hrsz.-ú, természetben Enying-

Balatonbozsok, Gárdonyi utcában lévő üresen álló volt iskolaépület felújítása és átalakítása 

2019 évben megkezdődött.  

Az épület otthont fog adni az Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ részére. A beruházás 

homlokzati hőszigeteléssel, nyílászárók cseréjével, a magastető cserépfedésének felújításával, 

padlástéri és a padozati hőszigeteléssel valósul meg. Az energetikai korszerűsítés érdekében, 

csatlakozási pontok kerülnek kiépítésre a napelem telepítéséhez, valamint napelem telepítése 

is megtörténik. A tervek szerint 12 db parkolóhely kerül kialakításra, melyből 1 db 

akadálymentes parkoló lesz. 

 

A beruházás pályázati forrásból és önkormányzati önerőből valósul meg tekintettel az 

építőiparban megemelkedett áremelkedésekre. 

 

 

3. Enyingi Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása 

Az Önkormányzat tulajdonában lévő enyingi 483 hrsz.-ú, természetben Enying, Kossuth L. u. 

26. szám alatti Enyingi Polgármesteri Hivatal és az Enyingi Rendőrőrs energetikai 

felújításának a kivitelezése 2019 évben megkezdődött.  
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Megtörtént a lábazati-, homlokzati- és födémszigetelés, nyílászáró-, valamint kondenzációs 

kazán cseréje. Az I. ütemben még a lejavítási munkálatokra és a homlokzat színezésére kerül 

sor. 

A II. ütem része az épület részleges akadálymentesítése, mely során a „hátsó” parkolóban 

kiépítésre kerül egy akadálymentes parkoló, az épület megközelítéséhez egy rámpa, valamint 

a hivatal épületben létesül egy akadálymentes mosdó is, tekintettel a mozgáskorlátozott 

Ügyfelekre. Az I. ütem még az idei évben, a II. ütem várhatóan 2020. évben fejeződik be. 

 

A beruházás pályázati forrásból és önkormányzati önerőből valósul meg tekintettel az 

építőiparban megemelkedett áremelkedésekre.  

 

 

4. Zöld város kialakítása 

A beruházás fő területe Enying központjában lévő Petőfi park zöld infrastruktúrájának teljes 

rekonstrukciója, a várost nyugat felől határoló Cinca patak völgyének rekreációs és kiskerti 

gazdálkodási célú feltárása az ökológiai folyosó felújítása.  

A beruházás során két közbeszerzési eljárás lebonyolítása szükséges, az egyik a központi részt 

érinti. A másik akcióterület a tó területe, mely az Önkormányzat tulajdonában lévő enyingi 

1040/4 hrsz.-ú ingatlanon valósul meg. Az utóbbi tekintetében a munkaterület átadás 

megtörtént és megkezdődtek a munkálatok. A központi részre vonatkozón még folyamatban 

van a közbeszerzési eljárás, vagyis a kivitelező kiválasztása. 

 

A beruházás pályázati forrásból valósul meg. 

 

 

5. Ipari parkok, iparterületek fejlesztése 

A pályázat során megjelölt akcióterület módosítását kezdeményezte az Önkormányzat, mely 

szerint Enying és Balatonbozsok közötti területen kerülne kialakításra az „új” iparterület 

alapinfrastruktúrája, vagyis gáz, víz, csatorna, áram kiépítése. Jelenleg a tanulmányterv 

elkészítése van folyamatban. 

 

A beruházás pályázati forrásból valósul meg. 

 

 

6. Egyéb közfoglalkoztatási mintaprogram- egyéb belvízelvezetés 

2019. évi START- Belterületi közutak karbantartása program keretében az enyingi 1412 

hrsz.-ú, természetben 8130 Enying, Kossuth Lajos utca 5–23 számig tartó 455 m2-es 

szakaszon járda felújítása – térkövezése, valamint a járda alatt zárt rendszerű csapadékvíz-

elvezető rendszer kialakítása 2019. év június hónapban elkészült.  

Várhatóan még az idei évben a Bartók Béla utca – Kinizsi utcától Mátyás király utcáig 283 m 

hosszúságban az árok lapozása is megtörténik. 

 

A beruházás pályázati forrásból valósul meg. 

 

 

7. Önkormányzati épület energetikai fejlesztése Kabókapusztán 

Az Önkormányzat tulajdonában lévő enyingi 7722 hrsz.-ú, természetben Enying, Juhász Gy. 

u. 35. szám alatti művelődési ház energetikai beruházása kivitelezési munkálatai befejeződtek. 

 

 

A beruházás pályázati forrásból valósult meg. 
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8. Külterületi utak szilárd burkolattal történő ellátása és útfenntartáshoz kapcsolódó 

gépbeszerzés Enyingen 

Az 1. célterület magába foglalja az enyingi 016 hrsz.-ú, természetben Enying, Török Bálint 

utca folytatásában lévő 1562 m hosszú külterületi utat és az enyingi 0141 hrsz.-ú, 

természetben a Szennyvíz telep után lévő zártkertet követő 810 m hosszú útszakasz 

karbantartását, felújítását. A közbeszerzési eljárás során, a kivitelezési munkálatokra 

vonatkozóan beérkezett ajánlatok ismeretében az Önkormányzat –a Támogatónál- 

kezdeményezte a két útszakasz felújítása helyett, egy útszakasz felújításának megvalósítását. 

 

A 2. célterület keretein belül az idei évben 1 db vontatott gréder és 1 db rézsűzúzó került 

beszerzésre, melyet az Enyingi Földtulajdonosok Közössége és Enying Város 

Önkormányzatának Városgondnoksága közösen használnak környezetünk szebbé tétele 

érdekében. 

 

A beruházás pályázati forrásból és önerőből valósul meg. 

 

 

9. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás 

A beruházás során az Enyingi Szirombontogató Óvoda Enying, Vas Gereben u. 1. szám alatti 

óvodaépület fűtéskorszerűsítése elkészült. A kivitelezési költségek megemelkedése miatt a 

tervezett két óvodatető (az enyingi 1332 hrsz.-ú, természetben Enying, Kossuth L. u. 25. szám 

alatti és az enyingi 39 hrsz.-ú, természetben Balatonbozsok, Gárdonyi utcában található 

óvodaépület) felújítása helyett egy tetőfelújítás valósul meg, Balatonbozsokon. A 

Balatonbozsokon található óvoda rossz tetőszerkezete miatt az elmúlt évben több alkalommal 

is beázott, ezért elengedhetetlen a tető felújítása. 

 

A tetőfelújítás az ütemezés szerint még az idei évben megvalósul. 

 

A beruházás pályázati forrásból és önkormányzati önerőből valósul meg. 

 

 

10. A 2019. évbe beadott pályázatok  

 

Pályázat típusa 
Beadás 

éve 
Megnevezés Állapot 

"Az illegális 

hulladéklerakók 

felszámolása" 

(KIEFO/12109/2019/ITM) 

2019 
Az illegális hulladéklerakók 

felszámolása  

NYERT-

folyamatban 

Innovációs és Technológiai 

Minisztérium 
2019 

2019. évi Európai Mobilitási hét és 

autómentes nap 

NYERT-

folyamatban 

Bethlen Gábor Alapítvány 2019 Testvérvárosi és együttműködések 
NYERT-

folyamatban 

BM 2019 

Önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatása 

(utak felújítása) 

beadva-döntésre vár 

Agrárminisztérium 2019 

Zártkerti besorolású földrészletek 

mezőgazdasági hasznosítását 

segítő, infrastukturális hátterét 

biztosító fejlesztések támogatás 

beadva-döntésre vár 
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11. 2015. évtől benyújtott pályázatok 

 

Pályázat típusa 
Beadás 

éve 
Megnevezés Állapot 

BM 2015 Óvodai Kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása befejeződött-jelentés 

KEOP-5.7.0/15-2015-0105 2015 
Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola épületének 

és udvari épületének energiahatékonysági korszerűsítése” 
befejeződött-jelentés 

KEOP-5.7.0/15-2015-0172 2015 
Enying város önkormányzati épületeinek energetikai 

fejlesztése 
befejeződött-jelentés 

BM 2015 
Szociális szakosított ellátást és gyermekek átmeneti 

gondozást… 
nem nyert 

BM 2015 Mikro-és kisbusz vásárlására támogatás (21/2015.(IV.17.) nem nyert 

BM 2015 Önkormányzat feladatellátást szolgáló fejlesztések - JÁRDA nem nyert 

Alapítvány 2016 Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program 
Nyert, de 

visszautasítottuk 

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

TOP-2.1.3-15-FE1-2016-00018 2016 
Települési környezetvédelmi infrastrúra-fejlesztések 

(csapadékvíz) 
nem nyert 

TOP-4.2.1-15-FE1-2016-00016 2016 
Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájánka bővítése, 

fejlesztése (GYEJÓ) 

NYERT-

folyamatban 

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

folyamatban 

TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00041 2016 

A foglalkoztatás és az életminőség javítésa családbarát, 

munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások 

fejlesztésével (óvoda tető) 

nem nyert 

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

folyamatban 

BM 2016 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása-belterületi utak, járdák, hidak felújítása (járda) 
nem nyert 

BM 2016 

Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti 

gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, 

felújítása támogatására (oldaltető) 

nem nyert 

VP-6.7.4.1.1-16 2016 

Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, 

többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, 

korszerűsítése (Tornyos iskola) 

nem nyert 

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

Polgármesteri Hivatal) 

NYERT-

folyamatban 

TTP-KP-1-2016/1-000053  2016 Testvérvárosi tapasztalatcserék befejeződött-jelentés 

Vis maior támogatás 2016 támfal helyreállítási munkálataira befejeződött-jelentés 

AMN-182/2016 2016 Mobilitási Hét befejeződött-jelentés 

KKETTKK-56P-04-0692 2016 '56-os megemlékezés Enyingen befejeződött-jelentés 

TOP-5.1.2-15-FE1-2016-00003 

(paktum) 
2016 Helyi foglalkoztatási együttműködések Enying járásban 

NYERT-

folyamatban 

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 2017 

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 

kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges 

erő-és munkagépek beszerzése 

NYERT-

folyamatban 

KEHOP-2.1.3-15-2017-00037 2017 
az ammónium-ionnal érintett ivóvízminőség-javító projektek 

megvalósítására 

NYERT-

folyamatban 
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EFOP-3.9.2-16-2017-00001 2017 
Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben - 

kedvezményezett térségek 

NYERT-

folyamatban 

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-

01064 
2017 önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez 

NYERT-

folyamatban 

TTP-KP-1-2017/1-000211 2017 Testvérvárosi tapasztalatcserék befejeződött-jelentés 

MLSZ Országos Pályaépítési 

programban  
2017 Kisméretű 20x40m (22*42 m) műfüves labdarúgó pálya” befejeződött-jelentés 

BM 2017 
Önkormányzati Feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása (2 óvoda tető és 1 fűtéskorszerűsítés 

NYERT-

folyamatban 

AMN-136/2017 2017 Mobilitási Hét befejeződött-jelentés 

TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00004 

(Echo!) 
2017 A helyi identitás és kohézió erősítése a Enying térségében 

NYERT-

folyamatban 

TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00016 2017 Önkormányzati épület energetikai fejlesztése Kabókapusztán 
NYERT-

folyamatban 

  2017 Települési Önkormányzatok rendkívüli támogatása befejeződött-jelentés 

  2018 Települési Önkormányzatok rendkívüli támogatása befejeződött-jelentés 

Bethlen Gábor Alapítvány 2018 Testvérvárosi és együttműködések befejeződött-jelentés 

Innovációs és Technológiai 

Minisztérium 
2018 2018. évi Európai Mobilitási hét és autómentes nap befejeződött-jelentés 

Földművelésügyi Minisztérium 2018 

Hazai hulladékgazdálkodással és szelektívhulladékgyűjtéssel 

kapcsolatos lakossági környezettudatos szemlélet formálása 

fordítható támogatás 

nem nyert 

Leader 2018 Szabadidős és pihenőpark kialakítása beadva-döntésre vár 

Leader 2018 Új térségi kamerarendszer kialakítása beadva-döntésre vár 

BM 2018 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása (utak felújítása) 
nem nyert 

"Az illegális hulladéklerakók 

felszámolása" 

(KIEFO/12109/2019/ITM) 

2019 Az illegális hulladéklerakók felszámolása  
NYERT-

folyamatban 

Innovációs és Technológiai 

Minisztérium 
2019 2019. évi Európai Mobilitási hét és autómentes nap 

NYERT-

folyamatban 

Bethlen Gábor Alapítvány 2019 Testvérvárosi és együttműködések 
NYERT-

folyamatban 

BM 2019 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása (utak felújítása) 
beadva-döntésre vár 

Agrárminisztérium 2019 

Zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági 

hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító 

fejlesztések támogatás 

beadva-döntésre vár 

 

 


