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Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2009. szeptember 30-án
tartott  n y í l t  üléséről

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

Jelen vannak: Tóth Dezső polgármester,
Dr. Lelkes Ákos alpolgármester,
Botos Sándor, Buza Lajos, 
Gál Balázs, Gebula Béla Ákos, 
Dr. Miljanovits György (késve érkezik),
Nagy József Ödön, Nyikos István képviselők

Mihályfi Gábor aljegyző
Závodni Lászlóné pénzügyi vezető

Tolnai Zsuzsa Szirombontogató Óvoda vezető
Viplak Tibor EVSZI vezető

Szemerei Szilvia jegyzőkönyvvezető

Jelezte távolmaradását: Bíró  Attila,  Mohai  Istvánné,  Venczel  Zita 
képviselők

Nem jelezte távolmaradását: Buzási Beáta, Szabó Attila képviselők

Tóth Dezső polgármester köszönti a megjelent képviselőket, a Városi TV nézőit. Az ülést 
15.00  órakor  megnyitja,  megállapítja,  hogy  a  képviselők  határozatképes  számban 
megjelentek,  létszámuk  8  fő.  Ismerteti,  mely  képviselők  jelezték  az  ülésről  való 
távolmaradásukat. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Gebula Béla Ákos és Dr. Lelkes Ákos 
képviselőket, a jegyzőkönyv vezetésére Szemerei Szilviát. 

A felkért képviselők a hitelesítést vállalják.

… Ismerteti  a  képviselők  részére  kiküldött  napirendet.  Kéri  a  képviselőket,  tegyék  meg 
napirend-módosító javaslataikat. 

Gebula  Béla  Ákos képviselő  az  intézményvezetővel  egyeztetve  javasolja  levenni  a 
napirendről a 3.4 napirendi pontot, és bizottsági ülés keretében megvitatni azt.

Mihályfi  Gábor aljegyző javasolja  a  zárt  ülés  napirendjét  levenni  napirendről  tekintettel 
arra,  hogy a  szociális  igazgatásról  és  ellátásokról  szóló  jogszabály  szerint  e  tárgykörben 
rendeletet  kell  alkotni,  rendeletet  pedig  csak  nyílt  ülésen  lehet  elfogadni.  Második 
módosításként javasolja,  hogy ezt  a napirendi pontot  nyílt  ülésre vegyék fel  6.  napirendi 
pontként,  és  tárgyalják  meg.  Harmadik  módosításként  javasolja  3.5  napirendi  pontként 
rendkívüli  előterjesztés  napirendre  tűzését,  Enying-Balatonbozsok  közpark 
területmegosztása kérdését. 



Tóth Dezső polgármester javasolja 2.4 napirendi pontként felvenni a napirendre intézményi 
riasztórendszerek karbantartási szerződését.

Nagy József Ödön képviselő javasolja a nyílt ülésen vegyes ügyek napirendi pont felvételét. 
Tájékoztatást kíván adni a településőr-hálózat pályázattal kapcsolatban.

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

Buza  Lajos képviselő  javasolja,  hogy ne  vegyék le  a  zárt  ülés  napirendjét,  javasolja  zárt 
ülésen tárgyalni vagyonbiztonsági okokból. Nem biztos, hogy döntést is hoz a testület. 

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a zárt ülés napirendi pontjának zárt ülésen 
való megtárgyalását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a Segélyek kifizetésének  
kérdésköre napirendi pont zárt ülésen való megtárgyalását elfogadta.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a nyílt ülésen vegyes ügyek napirendi pont 
napirendre tűzését. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal vegyes ügyek napirendre tűzését elfogadta.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a zárt ülés napirendi pontjának zárt ülésről 
való  levételét,  és  nyílt  ülésen  való  megtárgyalását.  Kéri,  hogy  aki  azzal  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 1 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 8 tartózkodással a Segélyek kifizetésének  
kérdésköre napirendi pont nyílt ülésen való megtárgyalását nem fogadta el.

Tóth  Dezső polgármester  szavazásra  bocsátja  a  3.  napirendi  ponthoz  Enying-
Balatonobozsok közpark  területmegosztás  kérdésének  napirendre  tűzését.  Kéri,  hogy aki 
azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással Enying-Balatonbozsok  
közpark területmegosztásának kérdése napirendre tűzését elfogadta.

Tóth  Dezső polgármester  szavazásra  bocsátja  a  3.4  napirendi  pont  napirendről  való 
levételét. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület  9 igen,  egyhangú szavazattal  a  3.4 napirendi  pont napirendről  való levételét  
elfogadta.

Tóth  Dezső polgármester  szavazásra  bocsátja  2.4  napirendi  pontként  intézményi 
riasztórendszerek karbantartási szerződésének kérdését napirendre tűzését.  Kéri, hogy aki 
azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A  Képviselő-testület  9  igen,  egyhangú  szavazattal  az  intézményi  riasztórendszerek  karbantartási  
szerződésének kérdése 2.4 napirendi pontként való napirendre tűzését elfogadta.
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Tóth  Dezső polgármester  szavazásra  bocsátja  a  fentiek  szerint  módosított  napirend 
elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

N a p i r e n d:

Nyílt ülés 15.00 órától

1.Oktatási, Kulturális és Sportbizottság előterjesztése
1.1 Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Ösztöndíjpályázat  2010.  évi 

fordulójához való csatlakozás
1.2 A  Herceg  Batthyány  Fülöp  Gimnázium  és  Általános  Iskola 

intézményvezető-helyettese kötelező óraszámának csökkentése
1.3 Szirombontogató Óvoda éves beszámolója
1.4 A Magyar Nordic Walking Országos Szövetség kérése
1.5 Tájékoztatás saját hatáskörben hozott bizottsági döntésekről

Előadó: Gebula Béla Ákos
      OKS elnöke

2.Polgármester előterjesztései
2.1 Beszámoló a két ülés közötti eseményekről
2.2 2009. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
2.3 Felügyelő Tanácsba tagok delegálása
2.4 Intézményi riasztórendszerek karbantartási szerződésének kérdése

Előadó: Tóth Dezső
 polgármester

3.Aljegyző előterjesztései
3.1Helyi rendeletek módosítása és a hozzájuk kapcsolódó határozatok
3.2Pszichológus alkalmazására javaslat
3.3Enyingi Hírmondó 2009. évi hirdetési díjainak meghatározása
3.4Enying-Balatonbozsok közpark területmegosztásának kérdése

Előadó: Mihályfi Gábor
      aljegyző

4.Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztései
4.1 „Fenyő ingatlan” hasznosításának kérdése
4.2 KDOP  –  2009-5.2.2/B  kódszámú,  Szociális  alapszolgáltatások  és 

gyermekjóléti  alapellátások  infrastrukturális  fejlesztése  c.  pályázat 
tekintetében beérkezett árajánlatok

4.3 Siófok Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága által megküldött 
megállapodás

4.4 A Polgármesteri  Hivatal  belső  udvari  (D-K-i  szárny)  homlokzatának 
felújítása EVSZI árkalkulációja

4.5 Boda Renáta kérelme
4.6 Gerván Gyula kérelme
4.7 Zöld-Szem 04 Kft. kérelmének újratárgyalása
4.8 Városi lomtalanítás
4.9 Molior 2004 Szolgáltató Bt. légi fotózásra vonatkozó ajánlata
4.10 Erzsébet Ligeti Iskola helyiségének szívességi használatba adása
4.11 Tájékoztatás saját hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
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Előadó: Bíró Attila
       TFB elnöke

5. Pénzügyi Bizottság előterjesztései
5.1 Madarász Viktor utca vízvezeték-hálózat kiépítés hitelfelvétel
5.1.1 Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 1. számú ajánlata
5.1.2 Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 2. számú ajánlata
5.1.3 OTP Bank Nyrt. 1. számú ajánlata
5.1.4 OTP Bank Nyrt. 2. számú ajánlata
5.1.5 K&H Bank Zrt. ajánlata
5.2 Tájékoztatás saját hatáskörben hozott bizottsági döntésekről

Előadó: Buza Lajos
      PüB elnöke

Zárt ülés 

1. Pénzügyi Bizottság előterjesztései
1.1 Segélyek kifizetésének kérdésköre
1.1.1 Segélyek készpénzben történő kifizetés megszüntetése
1.1.2 Javaslat bankszámlanyitásra
1.1.3 Azonnali intézkedést nem igénylő pénzbeli ellátások

Előadó: Buza Lajos
      PüB elnöke

Tóth Dezső polgármester átadja a szót Gebula Béla Ákosnak, az OKS elnökének

1.Oktatási, Kulturális és Sportbizottság előterjesztései
1.1Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Ösztöndíjpályázat  2010.  évi  fordulójához  való 
csatlakozás

Gebula Béla Ákos OKS elnök megköszöni a szót, és elmondja, hogy az ülés napirendjének 
megszokottól  eltérő sorrendjét  az indokolja,  hogy a csatlakozási  nyilatkozatot  még a mai 
napon postára kell adni, mert a beadási határidő szeptember 30. Ismerteti a bizottság 2010. 
évi  fordulóhoz  való  csatlakozásra  irányuló  melléklet  szerinti,  25/2009.  (IX.  21.)  számú 
határozatát.

Tóth  Dezső polgármester  kérdezi  a  képviselőket,  van-e  észrevételük  ezzel 
kapcsolatban. 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 
305/2009. (IX. 30.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  csatlakozni  kíván  a  hátrányos  szociális 
helyzetű  felsőoktatási  hallgatók  illetőleg  felsőoktatási 
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tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa 
Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat 
2010. évi fordulójához.
Felhatalmazza a polgármestert a belépési, valamint az on-line 
adatabázis  használatáról  szóló  nyilatkozat  aláírására,  a 
Polgármesteri Hivatalt a pályázati kiírás megjelentetésére.

Határidő: 2009.  szeptember 30.  (a  nyilatkozat  aláírása  és 
pályáztatóhoz való megküldése tekintetében)

2009.  október  1.  (a  pályázati  kiírás 
megjelentetése tekintetében)
Felelős: Tóth Dezső polgármester

1.2A Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola intézményvezető-helyettese 
kötelező óraszámának csökkentése

Gebula  Béla  Ákos OKS  elnök  ismerteti  a  bizottság  intézményvezető-helyettes  kötelező 
óraszámának csökkentésére irányuló melléklet szerinti, 21/2009. (IX. 21.) számú határozatát. 
Kéri aljegyző urat, tegyen javaslatot a határidőre és felelős személyére vonatkozóan.

Mihályfi Gábor aljegyző módosító javaslata van az előterjesztéshez, melynek oka, hogy az 
idézett jogszabályhely még tartalmaz egy mondatrészt, amit az alábbiak szerint ismertet a 
képviselőkkel, és ezzel javasolja kiegészíteni a határozatot: „Az ehhez szükséges fedezetet a 
nevelési-oktatási  intézmény  saját  forrásából  biztosítja,  a  fenntartó  többletköltségvetési 
támogatást  nem  biztosít.  Határidő:  azonnal  Felelős:  Bedi  Andrea  HBFGÁI 
intézményvezetője”

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a módosító 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 
306/2009. (IX. 30.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Herceg 
Batthyány  Fülöp  Gimnázium  és  Általános  Iskola 
intézményvezető-helyettese  kötelező  óraszámának 
csökkentésére  irányuló  határozati  javaslat  alábbiakkal  való 
kiegészítését elfogadta.

„Az ehhez  szükséges  fedezetet  a  nevelési-oktatási  intézmény 
saját  forrásából  biztosítja,  a  fenntartó  többletköltségvetési 
támogatást nem biztosít.

Határidő: azonnal

Felelős: Bedi Andrea HBFGÁI intézményvezetője”

Tóth Dezső polgármester – egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén - szavazásra bocsátja 
a  módosított  határozati  javaslat  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  azzal  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
307/2009. (IX. 30.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Herceg  Batthyány  Fülöp  Gimnázium  és 
Általános Iskola általános iskolai igazgatóhelyettese 2009/2010. 
tanévre  vonatkozó  kötelező  óraszámának  csökkentésével 
egyetért,  azt  az  intézményvezetőre  megállapított  kötelező 
óraszám+ 2 órában állapítja meg.
Az  ehhez  szükséges  fedezetet  a  nevelési-oktatási  intézmény 
saját  forrásából  biztosítja,  a  fenntartó  többletköltségvetési 
támogatást nem biztosít.

Határidő: azonnal
Felelős: Bedi Andrea HBFGÁI intézményvezetője.

1.3Szirombontogató Óvoda éves beszámolója

Gebula Béla Ákos OKS elnök ismerteti a bizottság Szirombontogató Óvoda beszámolójának 
elfogadására irányuló melléklet szerinti, 23/2009. (IX. 21.) számú határozatát.

Tóth  Dezső polgármester  kérdezi  a  képviselőket,  van-e  észrevételük  ezzel 
kapcsolatban. 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 
308/2009. (IX. 30.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a Szirombontogató Óvoda éves beszámolóját 
a melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja.

1.4A Magyar Nordic Walking Országos Szövetség kérése

Gebula  Béla  Ákos OKS  elnök  ismerteti  a  bizottság  pályázat  enyingi  megvalósulásának 
támogatására irányuló melléklet szerinti, 26/2009. (IX. 21.) számú határozatát.

Tóth  Dezső polgármester  kérdezi  a  képviselőket,  van-e  észrevételük  ezzel 
kapcsolatban. 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 
309/2009. (IX. 30.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Magyar  Nordic  Walking  Országos 
Sportszövetség által benyújtásra kerülő TÁMOP 6.1.2/A/09/1 
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jelzésű  "Egészségre  nevelő  és  szemléletformáló 
életmódprogramok"  című  pályázat  megvalósulását  Enying 
városban támogatja. 

Határidő: folyamatos

Felelős: Tóth Dezső polgármester 

1.5Tájékoztatás saját hatáskörben hozott bizottsági döntésekről

Gebula Béla Ákos OKS elnök tájékoztatásként elmondja, hogy a bizottság a műfüves pálya 
hasznosításának  kérdésével  foglalkozott,  s  iránymutató  elveket  nyújtott  a  szabályok 
megfogalmazásához.  Tárgyal  a  Hírmondó hirdetési  díjairól.  A műfüves pálya átadásával 
kapcsolatban tisztelettel meghívja a lakosságot és a jelenlévőket az október 1. napján 17.00 
órai  kezdettel  megrendezésre  kerülő  ünnepélyes  pályaavatásra,  ahol  két  bemutatkozó 
mérkőzésre kerül sor prominens vendégekkel. Szeretettel várnak minden érdeklődőt.

Az ülés rövid szünet után, 15.20 órakor változatlan testületi létszámmal folytatódik.

2.Polgármester előterjesztései
2.1Beszámoló a két ülés közötti eseményekről

Tóth Dezső polgármester ismerteti beszámolóját, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Gebula  Béla  Ákos képviselő  ismerteti,  hogy  tanulmányi  kirándulás  keretében,  két 
tisztítótelep  látogatásakor  két  technológiát  tekinthettek  meg,  az  SBR  és  a  purablokkos 
technikát.  Mindkettőt  a  PURATOR  cég  valósította  meg.  Nagyon  tanulságosnak  tartja  a 
látogatást,  amin  sajnos  csak  másodmagával  vett  részt.  Jelenleg  Ságváron  is  ez  a  cég  a 
kivitelező. A testület meghívást kapott Zalakarosra a jövő hétre. Kéri a képviselőket, hogy az 
ülést  követően  jelezzék  részvételi  szándékukat.  A  két  megtekintett  technológiával 
kapcsolatban  elmondja,  hogy  mindkettőnek  van  előnye  is  hátránya  is.  Egyikük 
tervmódosítást igényel, egyiknél a kivitelezési, másiknál a fenntartási költség magasabb.

Mihályfi  Gábor aljegyző  ismételten  kéri  a  képviselőket,  hogy  a  helyi  csatornázási 
megbeszéléseken minél nagyobb számban vegyenek részt.

2.22009. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása

Tóth Dezső polgármester ismerteti a költségvetési rendelet melléklet szerinti  módosítását 
azzal,  hogy  rendeletmódosítással  érintett  mellékletet  nem  kívánja  ismertetni,  azt  a 
képviselők  az  anyagban  olvashatják.  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 33/2009. (X. 01.) számú rendeletet  
alkotja.
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2.3Felügyelő Tanácsba tagok delegálása

Tóth Dezső polgármester röviden ismerteti  a  Fejér Megyei  Közgyűlés  elnöke Dr.  Balogh 
Ibolya melléklet szerinti  levelét,  s  tekintettel  arra,  hogy a testület egy tagja Fejér Megyei 
Közgyűlése  Egészségügyi  Bizottságának  helyettes  elnöke,  Nagy  József  Ödönt  javasolja 
tagnak delegálni.  Kéri a képviselőket, tegyék meg javaslataikat. Egyéb javaslat nem lévén 
kérdezi Nagy József Ödönt, elfogadja-e a delegálást.

Nagy József Ödön képviselő igennel válaszol.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja Nagy József Ödön Felügyelő Tanácsba való 
delegálását. Kéri, hogy aki a javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltétellel szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
310/2009. (IX. 30.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testület  úgy 
határozott,  hogy  a  Fejér  Megyei  Szent  György  Kórházban 
működő Felügyelő Tanácsba Nagy József  Ödön 8130 Enying, 
Kinizsi u. 19. szám alatti lakost delegálja.

A delegálandó személy a jelölést elfogadta.

Felkéri  a  Polgármestert,  hogy  a  döntésről  a  Fejér  Megyei 
Közgyűlés Elnökét tájékoztassa.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester 

2.4Intézményi riasztórendszerek karbantartási szerződésének kérdése

Tóth Dezső polgármester ismerteti a karbantartási szerződés elfogadására irányuló melléklet 
szerinti előterjesztést és határozati javaslatot. Kérdezi a képviselőket, van-e hozzászólásuk, 
kérdésük az előterjesztéshez.

Gebula Béla Ákos képviselő kérdezi, hogy mi a forrása a karbantartás költségeinek.

Mihályfi  Gábor aljegyző  elmondja,  hogy  negyedévente  25.000,-  Ft-ról  van  szó,  ami  az 
intézmények  között  oszlik  meg,  azaz  negyedévente  5.000,-  Ft-ot  jelent  számukra,  amit 
remélhetőleg ki tudnak gazdálkodni saját költségvetésükből.

Buza Lajos képviselő kérdezi, hogy miért visszamenőleges a szerződés.

Mihályfi  Gábor aljegyző  elmondja,  hogy  egyedül  az  ESZI-nek  kötelező  a  karbantartási 
szerződés. Június 1-től a Szikra Kft. nem látja el a karbantartási feladatokat. A munkát eddig 
is az a személy látta el, aki ezután, csak az őt alkalmazó cég változott.
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Tóth Dezső polgármester – egyéb kérdés,  hozzászólás  nem lévén -  ismerteti  a szerződés 
elfogadására irányuló melléklet  szerinti  határozati  javaslatot,  s  szavazásra  bocsátja  annak 
elfogadását.  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 
311/2009. (IX. 30.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  Enying  Város  Önkormányzatának 
intézményei  és  azok  telephelyeire  vonatkozó  elektronikus 
polgárvédelmi,  tűzjelző  riasztórendszer  karbantartására 
vonatkozóan szerződést köt az ÖKOFORM Kft. 8200 Veszprém, 
Mikszáth  K.  u.  36.  szám  alatti  társasággal.  A  szolgáltatásra 
vonatkozó  szerződést  a  határozat  mellékletét  képező 
tartalommal és formában elfogadja.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester 

3.Aljegyzői előterjesztés
3.1Helyi rendeletek módosítása és a hozzájuk kapcsolódó határozatok

Mihályfi  Gábor aljegyző ismerteti,  hogy az önkormányzat  32 rendeletéből  17 érintett  az 
előterjesztésben hivatkozott uniós jogszabállyal. Bizonyos esetekben záradékkal kell ellátni a 
rendeleteket,  más  esetekben  az  irányelvnek  megfelelő  módosítással  kell  élni,  harmadik 
esetben pedig fenntarthatóak az irányelvvel  ellentétes rendelkezések.  Ez utóbbi esetben a 
fenntarthatóságról  külön határozatban is  kell  dönteni.  Elmondja,  hogy minősített  többség 
kell  minden  esetben,  és  felhívja  rá  a  figyelmet,  hogy  a  jogharmonizáció  önkormányzati 
végrehajtásának határideje szeptember 30.

Buza Lajos képviselő jelzi,  hogy nem fogja megszavazni a rendeleteket  és határozatokat. 
Szerinte a bizottságoknak meg kellett volna tárgyalni az előterjesztést, nem pedig az utolsó 
pillanatban kiküldeni az anyagot.

Mihályfi  Gábor aljegyző  bizonyos  tekintetben  egyetért  a  hozzászólással,  de  szívesen 
megmutatja  a  minisztériumi tájékoztatókat,  melyekben arra kérték az önkormányzatokat, 
hogy várják meg a központi jogszabályokat. A központi jogszabályok most jelennek meg. Ha 
korábban  kiküldték  volna  az  anyagot,  a  bizottságok  valószínűleg  olyan  döntést  hoztak 
volna, melyek nem lettek volna összhangban a központi jogszabályokkal.

Buza Lajos képviselő véleménye szerint ez esetben a határidőt is ki kellene tolni. Javasolja 
később, a bizottságok után megtárgyalni az előterjesztést.

Nagy  József  Ödön képviselő  alapvetően  egyetért  az  elhangzottakkal,  de  itt  inkább 
jogharmonizációs kérdésekről van szó, mint érdemi módosításokról. Lényegi változást nem 
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eszközölnek. Javasolja a kisebb ellenállás irányába menni. A megyei közgyűlésnél ugyanezek 
a kérdések merültek fel, de mást ott sem tudtak tenni, mint elfogadni az előterjesztéseket.

Dr.  Lelkes  Ákos alpolgármester  véleménye  szerint  annyira  korrektek  az  előterjesztések, 
hogy bizottsági munkával sem lehetne hozzátenni, jól előkészített anyagról van szó. Kérdezi, 
hogy az önkormányzatnak származik-e valamilyen hátránya abból, ha nem most fogadják el 
azokat.

Mihályfi  Gábor aljegyző elmondja,  hogy nem Enying városát,  hanem a magyar  államot 
marasztalják el, ha nem történik meg a végrehajtás. Készült ezzel kapcsolatban egy táblázat, 
melyet  október  15-ig  kell  eljuttatni  az  Állig.  Hivatalhoz,  aki  továbbküldi  a 
külügyminisztériumba, és onnan az EU Bizottságához. Október 28-ig minden jelentést le kell 
adni. Elmondja,  hogy  95%-ban  jogharmonizációról  van  szó,  a  legtöbb  esetben  záradék 
kerülne be a rendeletekbe, érdemi változás nem történik. Lehet, hogy az időpont késői, de ez 
esetben rajtuk kívül álló okból.

Gebula Béla Ákos képviselő szerint nem kellene polemizálni, lényegi változás nincs. Ismert 
az  Európai  Bizottság  hatásköre,  mindent  el  tudnak  érni,  csak  azt  nem,  ami  fontos.  Ha 
elmarasztalják  a  magyar  államot,  legfeljebb  kap  egy  fekete  pontot  az  addig  prominens 
tanuló.  Szerinte nem kellene áthárítani  az önkormányzatokra,  amit az Országgyűlés  nem 
végzett el időben.

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy a rendelettervezeteket a képviselők megkapták, 
így  azokat  nem  kívánja  részletesen  ismertetni.  Szavazásra  bocsátja  a  temetőkről  és  a 
temetkezésről  szóló  rendelet  módosításáról  szóló  melléklet  szerinti  rendelettervezet 
elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A  Képviselő-testület  8  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  1  tartózkodással  a 
temetőkről és a temetkezésről szóló 5/2001. (III. 28.) számú rendelet módosításáról  
jelen jegyzőkönyv mellékletét képező 34/2009. (X. 01.) számú rendeletet alkotja.

Tóth  Dezső polgármester  szavazásra  bocsátja  a  talajterhelési  díjról  szóló  rendelet 
módosításáról  szóló  melléklet  szerinti  rendelettervezet  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  azzal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A  Képviselő-testület  8  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  1  tartózkodással  a 
talajterhelési  díjról  szóló  29/2004.  (VII.  30.)  számú rendelet módosításáról  jelen 
jegyzőkönyv mellékletét képező 35/2009. (X. 01.) számú rendeletet alkotja.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja Enying Város Hulladékgazdálkodási tervéről 
szóló rendelet módosításáról szóló melléklet szerinti rendelettervezet elfogadását. Kéri, hogy 
aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással  Eniyng 
Város  Hulladékgazdálkodási  tervéről  szóló  26/2007.  (XI.  05.)  számú  rendelet 
módosításáról jelen jegyzőkönyv mellékletét képező 36/2009. (X. 01.) számú rendeletet  
alkotja.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről 
szóló rendelet módosításáról szóló melléklet szerinti rendelettervezet elfogadását. Kéri, hogy 
aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással  az avar  
és  kerti  hulladékok  nyílttéri  égetéséről  szóló  32/2005.  (XII.  19.)  számú rendelet 
módosításáról jelen jegyzőkönyv mellékletét képező 37/2009. (X. 01.) számú rendeletet  
alkotja.

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  lakások  és 
helyiségek  bérleti  díjának  megállapításáról  szóló  rendelet  irányelvvel  ellentétes  egyes 
rendelkezéseinek fenntartásáról szóló melléklet szerinti, 1. számú határozati javaslatot, majd 
szavazásra  bocsátja  annak  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  a  rendelkezések  fenntartásával 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
312/2009. (IX. 30.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. 
irányelvben  foglaltak  figyelembevételével  az  önkormányzat 
tulajdonában  lévő  lakások  és  helyiségek  bérleti  díjának  
megállapításáról szóló 22/1994. (X. 27.) számú rendelet 1., 2. és 
3.  §-ait  –  bár  azok  ellentétesek  az  irányelv  15.  cikkével  – 
továbbra  is  fenntartja,  mert  a  rendelkezések  megfelelnek  az 
irányelv  alkalmazása  szempontjából  figyelembe  vehető 
szociálpolitikai,  szolgáltatást  igénybe  vevők  védelme, 
fogyasztóvédelem,  valamint  környezet,  városi  környezet 
védelme közérdekű céloknak.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és 
helyiségek  bérleti  díjának  megállapításáról  szóló  rendelet  módosításáról  szóló  melléklet 
szerinti rendelettervezet elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A  Képviselő-testület  8  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  1  tartózkodással  az 
önkormányzat  tulajdonában  lévő  lakások  és  helyiségek  bérleti  díjának 
megállapításáról  szóló  22/1994.  (X.  27.)  számú  rendelet módosításáról  jelen 
jegyzőkönyv mellékletét képező 38/2009. (X. 01.) számú rendeletet alkotja.

Tóth Dezső polgármester  ismerteti  a  köztisztaságról  szóló  rendelet  irányelvvel  ellentétes 
egyes  rendelkezéseinek  fenntartásáról  szóló  melléklet  szerinti,  11.  számú  határozati 
javaslatot,  majd  szavazásra  bocsátja  annak  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  a  rendelkezések 
fenntartásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
313/2009. (IX. 30.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. 
irányelvben  foglaltak  figyelembevételével  a  köztisztaságról 
szóló 25/1997. (XI. 12.) számú rendelet 9. §-át – bár az ellentétes 
az  irányelv  9.  cikkével  –  továbbra  is  fenntartja,  mert  a 
rendelkezés  megfelel  az  irányelv  alkalmazása  szempontjából 
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figyelembe vehető közrend,  rendfenntartás,  környezet,  városi 
környezet védelme, közúti biztonság közérdekű céloknak.  

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a köztisztaságról szóló rendelet módosításáról 
szóló  melléklet  szerinti  rendelettervezet  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  azzal  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A  Képviselő-testület  8  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  1  tartózkodással  a 
köztisztaságról  szóló  25/1997.  (XI.  12.)  számú  rendelet módosításáról  jelen 
jegyzőkönyv mellékletét képező 39/2009. (X. 01.) számú rendeletet alkotja.

Tóth  Dezső polgármester  szavazásra  bocsátja  a  közigazgatási  hatósági  eljárásban  az 
elektronikus  kapcsolattartásról  szóló  melléklet  szerinti  rendelettervezet  elfogadását.  Kéri, 
hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A  Képviselő-testület  8  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  1  tartózkodással  a 
közigazgatási  hatósági  eljárásban  az  elektronikus  kapcsolattartásról  jelen 
jegyzőkönyv mellékletét képező 40/2009. (X. 01.) számú rendeletet alkotja.

Tóth Dezső polgármester ismerteti az állatok tartásáról szóló rendelet irányelvvel ellentétes 
egyes rendelkezéseinek fenntartásáról szóló melléklet szerinti, 2. számú határozati javaslatot, 
majd szavazásra bocsátja annak elfogadását. Kéri, hogy aki a rendelkezések fenntartásával 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
314/2009. (IX. 30.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. 
irányelvben  foglaltak  figyelembevételével  az  állatok 
tartásáról szóló 32/2004. (VIII. 30.) számú rendelet 4-5.  §-ait – 
bár azok ellentétesek az irányelv 9. és 10. cikkével – továbbra is 
fenntartja,  mert  a  rendelkezések  megfelelnek  az  irányelv 
alkalmazása  szempontjából  figyelembe  vehető közbiztonság, 
közegészségügy,  állatok  jóléte,  környezet,  városi  környezet 
védelme, állategészségügyi politika közérdekű céloknak.

Tóth  Dezső polgármester  szavazásra  bocsátja  az  állatok  tartásáról  szóló  rendelet 
módosításáról  szóló  melléklet  szerinti  rendelettervezet  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  azzal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A  Képviselő-testület  8  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  1  tartózkodással  az 
állatok  tartásáról  szóló  32/2004.  (VIII.  30.)  számú rendelet módosításáról  jelen 
jegyzőkönyv mellékletét képező 41/2009. (X. 01.) számú rendeletet alkotja.

Tóth  Dezső polgármester  szavazásra  bocsátja  a  helyi  közművelődésről  szóló  rendelet 
módosításáról  szóló  melléklet  szerinti  rendelettervezet  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  azzal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással  a helyi  
közművelődésről  szóló  3/1999.  (I.  27.)  számú  rendelet módosításáról  jelen 
jegyzőkönyv mellékletét képező 42/2009. (X. 01.) számú rendeletet alkotja.

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  járművek  elhelyezésének  szabályozásáról  szóló 
rendelet irányelvvel ellentétes egyes rendelkezéseinek fenntartásáról szóló melléklet szerinti, 
3. számú határozati javaslatot, majd szavazásra bocsátja annak elfogadását. Kéri, hogy aki a 
rendelkezések fenntartásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
315/2009. (IX. 30.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. 
irányelvben  foglaltak  figyelembevételével  a  járművek 
elhelyezkedésének  szabályozásáról szóló  16/2006.  (VI.  30.) 
számú  rendelet 4.   §-át  –  bár  az  ellentétes  az  irányelv  9. 
cikkével  –  továbbra  is  fenntartja,  mert  a  rendelkezések 
megfelelnek az irányelv alkalmazása szempontjából figyelembe 
vehető közrend, környezet, városi környezet védelme, valamint 
közúti biztonság közérdekű céloknak.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a járművek elhelyezésének szabályáról szóló 
rendelet módosításáról szóló melléklet szerinti rendelettervezet elfogadását. Kéri, hogy aki 
azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A  Képviselő-testület  8  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  1  tartózkodással  a 
járművek elhelyezésének szabályozásáról  szóló 16/2006. (VI. 30.) számú rendelet 
módosításáról jelen jegyzőkönyv mellékletét képező 43/2009. (X. 01.) számú rendeletet  
alkotja.

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  az  intézményi  étkezési  normákról  és  térítési  díjakról 
szóló rendelet irányelvvel ellentétes egyes rendelkezéseinek fenntartásáról szóló melléklet 
szerinti,  4.  számú határozati  javaslatot,  majd szavazásra bocsátja annak elfogadását.  Kéri, 
hogy aki a rendelkezések fenntartásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
316/2009. (IX. 30.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. 
irányelvben  foglaltak  figyelembevételével  az  intézményi 
étkezési normákról és térítési díjakról szóló 24/2009. (VI. 29.) 
számú rendelet 1-5.  §-ait – bár azok ellentétesek az irányelv 15. 
cikkével  –  továbbra  is  fenntartja,  mert  a  rendelkezések 
megfelelnek az irányelv alkalmazása szempontjából figyelembe 
vehető szociálpolitikai  célok,  szolgáltatást  igénybe  vevők 
védelme, fogyasztóvédelem közérdekű céloknak.
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Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja az intézményi étkezési normákról és térítési 
díjakról szóló rendelet módosításáról szóló melléklet szerinti  rendelettervezet elfogadását. 
Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A  Képviselő-testület  8  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  1  tartózkodással  az 
intézményi étkezési normákról és térítési díjakról  szóló 24/2009. (VI. 29.) számú 
rendelet módosításáról  jelen jegyzőkönyv mellékletét képező  44/2009. (X. 01.) számú 
rendeletet alkotja.

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  lakossági  és  közületi  víz-,  és  csatornadíj 
megállapításáról szóló rendelet irányelvvel ellentétes egyes rendelkezéseinek fenntartásáról 
szóló  melléklet  szerinti,  5.  számú  határozati  javaslatot,  majd  szavazásra  bocsátja  annak 
elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  a  rendelkezések  fenntartásával  egyetért,  kézfeltartással 
szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
317/2009. (IX. 30.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. 
irányelvben  foglaltak  figyelembevételével  a  lakossági  és  
közületi  víz-  és  csatornadíj  megállapításáról szóló  27/2009. 
(VI. 29.) számú rendelet 1.  §-át – bár az ellentétes az irányelv 
15.  cikkével  –  továbbra  is  fenntartja,  mert  a  rendelkezések 
megfelelnek az irányelv alkalmazása szempontjából figyelembe 
vehető szolgáltatást  igénybe  vevők  védelme, 
fogyasztóvédelem,  környezet,  városi  környezet  védelme 
közérdekű céloknak.

Tóth Dezső polgármester  szavazásra  bocsátja  a  lakossági  és  közületi  víz-,  és  csatornadíj 
megállapításáról  szóló  rendelet  módosításáról  szóló  melléklet  szerinti  rendelettervezet 
elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A  Képviselő-testület  8  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  1  tartózkodással  a 
lakossági és közületi víz-, és csatornadíj megállapításáról szóló 27/2009. (VI. 29.)  
számú rendelet módosításáról  jelen jegyzőkönyv mellékletét képező  45/2009. (X. 01.) 
számú rendeletet alkotja.

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  Enying  Alsótekerespusztán  alkalmazandó  2009.  évi 
ivóvíz  díjáról  szóló  rendelet  irányelvvel  ellentétes  egyes  rendelkezéseinek  fenntartásáról 
szóló  melléklet  szerinti,  6.  számú  határozati  javaslatot,  majd  szavazásra  bocsátja  annak 
elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  a  rendelkezések  fenntartásával  egyetért,  kézfeltartással 
szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:
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Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
318/2009. (IX. 30.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. 
irányelvben  foglaltak  figyelembevételével  Enying 
Alsótekerespusztán  alkalmazandó  2009.  évi  ivóvíz  díjáról 
szóló  22/2008.  (XII.  08.)  számú  rendelet 1.   §-át  –  bár  az 
ellentétes az irányelv 15. cikkével – továbbra is fenntartja, mert 
a  rendelkezések  megfelelnek  az  irányelv  alkalmazása 
szempontjából  figyelembe  vehető közbiztonság,  szolgáltatást 
igénybe  vevők  védelme,  fogyasztóvédelem  közérdekű 
céloknak.

Tóth  Dezső polgármester  szavazásra  bocsátja  Enying  Alsótekerespusztán  alkalmazandó 
2009. évi ivóvíz díjáról szóló rendelet módosításáról szóló melléklet szerinti rendelettervezet 
elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással  Enying 
Alsótekerespusztán alkalmazandó 2009. évi ivóvíz díjáról  szóló 32/2004. (VIII.  
30.) számú rendelet módosításáról  jelen jegyzőkönyv mellékletét képező  46/2009. (X.  
01.) számú rendeletet alkotja.

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  helyi  hulladékkezelés  közszolgáltatás  rendjéről,  a 
településtisztaság  egyes  kérdéseiről  és  a  közszolgáltatás  díjának  megállapításáról  szóló 
rendelet irányelvvel ellentétes egyes rendelkezéseinek fenntartásáról szóló melléklet szerinti, 
7. számú határozati javaslatot, majd szavazásra bocsátja annak elfogadását. Kéri, hogy aki a 
rendelkezések fenntartásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
319/2009. (IX. 30.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. 
irányelvben  foglaltak  figyelembevételével  a  helyi  
hulladékkezelési  közszolgáltatás  rendjéről,  a  
településtisztaság  egyes  kérdéseiről  és  a  közszolgáltatás 
díjának  megállapításáról szóló  6/2007.  (III.  01.)  számú 
rendelet 3., 5. §-ait – bár azok ellentétesek az irányelv 9., és 15. 
cikkével  –  továbbra  is  fenntartja,  mert  a  rendelkezések 
megfelelnek az irányelv alkalmazása szempontjából figyelembe 
vehető közegészségügy, szolgáltatást igénybe vevők védelme, 
környezet,  városi  környezet  védelme,  valamint  közúti 
biztonság közérdekű céloknak.

Mihályfi Gábor aljegyző kiegészítésként elmondja, hogy a 3. §-ban került megfogalmazásra 
a  bizottsági  ülésen  is  tárgyal  lomtalanítás  szabályozása.  A  2.  §-hoz  kapcsolódóan  pedig 
elmondja, hogy október 1-től hatályba lép a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános  
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosítása, mely szerint az önkormányzatok már 
nem zárhatják ki az elektronikus kapcsolattartást. Aki érti, az tudja, hogy mi vár a hivatalra 
holnaptól.
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Tóth  Dezső polgármester  szavazásra  bocsátja  a  helyi  hulladékkezelés  közszolgáltatás 
rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról 
szóló rendelet módosításáról szóló melléklet szerinti rendelettervezet elfogadását. Kéri, hogy 
aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással  a helyi  
hulladékkezelés közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről  
és  a  közszolgáltatás  díjának  megállapításáról szóló  6/2007.  (III.  01.)  számú 
rendelet módosításáról  jelen jegyzőkönyv mellékletét képező  47/2009. (X. 01.) számú 
rendeletet alkotja.

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  lakások  és 
helyiségek  bérletéről  és  elidegenítéséről  szóló  rendelet  irányelvvel  ellentétes  egyes 
rendelkezéseinek fenntartásáról szóló melléklet szerinti, 8. számú határozati javaslatot, majd 
szavazásra  bocsátja  annak  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  a  rendelkezések  fenntartásával 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
320/2009. (IX. 30.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. 
irányelvben  foglaltak  figyelembevételével  az  önkormányzat 
tulajdonában  lévő  lakások  és  helyiségek  bérletéről  és  
elidegenítéséről szóló 25/2002. (XII. 12.) számú rendelet 14., és 
16. §-ait – bár azok ellentétesek az irányelv 5. és 9. cikkével – 
továbbra is fenntartja, mert a rendelkezés megfelel  az irányelv 
alkalmazása  szempontjából  figyelembe  vehető szolgáltatást 
igénybe  vevők  védelme,  csalások  megakadályozása, 
tisztességtelen verseny megakadályozása közérdekű céloknak.  

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és 
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló rendelet módosításáról szóló melléklet szerinti 
rendelettervezet elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A  Képviselő-testület  8  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  1  tartózkodással  az 
önkormányzat  tulajdonában  lévő  lakások  és  helyiségek  bérletéről  és  
elidegenítéséről  szóló  25/2002.  (XII.  12.)  számú  rendelet módosításáról  jelen 
jegyzőkönyv mellékletét képező 48/2009. (X. 01.) számú rendeletet alkotja.

Tóth Dezső polgármester ismerteti a helyi építési szabályzatról szóló rendelet irányelvvel 
ellentétes egyes rendelkezéseinek fenntartásáról szóló melléklet szerinti, 9. számú határozati 
javaslatot,  majd  szavazásra  bocsátja  annak  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  a  rendelkezések 
fenntartásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:
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Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
321/2009. (IX. 30.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. 
irányelvben  foglaltak  figyelembevételével  a  helyi  építési  
szabályzatról szóló 35/2004. (VIII. 30.) számú rendelet 4-6., 8. 
§-ait – bár azok ellentétesek az irányelv 9. cikkével – továbbra is 
fenntartja,  mert  a  rendelkezések  megfelelnek  az  irányelv 
alkalmazása  szempontjából  figyelembe  vehető környezet, 
városi  környezet  védelme  ,  nemzeti  történelmi  és  művészeti 
örökség megőrzése közérdekű céloknak.

Tóth Dezső polgármester  szavazásra  bocsátja  a  helyi  építési  szabályzatról  szóló rendelet 
módosításáról  szóló  melléklet  szerinti  rendelettervezet  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  azzal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással  a helyi  
építési szabályzatról  szóló 35/2004. (IX. 30.) számú rendelet módosításáról  jelen 
jegyzőkönyv mellékletét képező 49/2009. (X. 01.) számú rendeletet alkotja.

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  közterület-használat  helyi  szabályozásáról  szóló 
rendelet irányelvvel ellentétes egyes rendelkezéseinek fenntartásáról szóló melléklet szerinti, 
10. számú határozati javaslatot, majd szavazásra bocsátja annak elfogadását. Kéri, hogy aki a 
rendelkezések fenntartásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
322/2009. (IX. 30.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. 
irányelvben  foglaltak  figyelembevételével  a  közterület-
használat helyi szabályozásáról szóló 11/1999. (V. 10.) számú 
rendelet 3- 6., 9-14.  §-ait – bár azok ellentétesek az irányelv 5., 
9.,  10.,  11.,  és  15.  cikkével  –  továbbra  is  fenntartja,  mert  a 
rendelkezések  megfelelnek  az  irányelv  alkalmazása 
szempontjából figyelembe vehető rendfenntartás, közbiztonság, 
közúti  biztonság,  valamint  környezet,  városi  környezet 
védelme közérdekű céloknak.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a közterület-használat helyi szabályozásáról 
szóló  melléklet  szerinti  rendelettervezet  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  azzal  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A  Képviselő-testület  8  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  1  tartózkodással  a 
közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 11/1999. (V. 10.) számú rendelet 
módosításáról jelen jegyzőkönyv mellékletét képező 50/2009. (X. 01.) számú rendeletet  
alkotja.
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3.2Pszichológus alkalmazására javaslat

Tóth Dezső polgármester ismerteti,  hogy a bizottságok támogató döntései a bizottságok 
jegyzőkönyveiben, előterjesztéseiben olvashatók.

Mihályfi Gábor aljegyző elmondja, hogy a képviselők olvashatták az előzetesen kiküldött A 
és B határozati  javaslatot,  melyek azért  aljegyzői  előterjesztések,  mert a  gyermekjóléti  és 
gyermekvédelmi  feladatok  ellátásáról  szóló  2008.  évi  átfogó  értékelés  előterjesztése  is 
jegyzői hatáskör. Most mégis egy C variáns elfogadását javasolja, mely ötvözi az A és B 
javaslatokat. Azaz javasolja 1 fő pszichológus alkalmazását eseti megbízási szerződéssel, ha 
az  önkormányzat  2010.  évi  költségvetési  helyzete  ezt  lehetővé  teszi,  és  az  állam  az 
alkalmazás finanszírozásához támogatást nyújt.

Tóth Dezső polgármester kérdezi a képviselőket, van-e hozzászólásuk ezzel kapcsolatban. 
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja az imént megfogalmazott C 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 
323/2009. (IX. 30.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy az „Enying Város Önkormányzatának 2008. évi 
gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  feladatok  ellátásáról  szóló 
átfogó  értékelésben”  szereplő  1  fő  pszichológust  alkalmaz  a 
2010/2011-es oktatási tanévtől eseti megbízási szerződés alapján 
abban  az  esetben,  ha  az  önkormányzat  2010-es  költségvetési 
helyzete  ezt  lehetővé  teszi,  és  az  állam  az  alkalmazás 
finanszírozásához támogatást nyújt.

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

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Felelős: alkalmazás  tekintetében  érintett 
intézményvezetők
tájékoztatás  tekintetében  Mihályfi  Gábor 
aljegyző

3.3Enyingi Hírmondó 2009. évi hirdetési díjainak meghatározása

Mihályfi Gábor aljegyző elmondja, hogy ahogy azt a bizottság elnöke már jelezte, az 
OKS is tárgyalta a hirdetési díjak kérdését.  Két alternatívát terjesztett  elő,  az egyik 
szerint  az  önkormányzat  saját  költségvetése  terhére  átvállalná  az  ÁFA-emelést  a 
hirdetőktől, a másik szerint viszont áthárítaná azt a hirdetőkre.
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Gebula Béla Ákos képviselő javasolja a B változat elfogadását.

Tóth Dezső polgármester  szavazásra  bocsátja  a  B  változat  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 
324/2009. (IX. 30.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  lap  októberi  megjelenésétől  az  Enyingi 
Hírmondóban megjelenő hirdetések díjai a következők:

A/4 Díj Áfa Összesen
1 oldal 20.000,- 5.000,- 25.000,-

1/2 oldal 12.500,- 3.125,- 15.625,-

1/4 oldal 8333,- 2.083,- 10.416,-

1/8 oldal 5.000,- 1.250,- 6.250,-

1/16 oldal 3.333,- 833,- 4.166,-

Ezzel  egyidejűleg  a  37/2009.  (II.  25.)  szám  határozatát 
visszavonja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Dezső polgármester 

3.4Enying-Balatonbozsok közpark területmegosztásának kérdése

Mihályfi Gábor aljegyző ismerteti, hogy három ajánlatot kért a területmegosztásra, melyek 
közül  az  AK-OSZT  Bt.  ajánlata  a  legkedvezőbb.  Elmondja,  hogy  a  helyi  építési 
szabályzatban már e megosztás szerint készült az övezetek kialakítása.

Buza Lajos képviselő kérdezi, hogy a TFB tárgyalta-e az előterjesztést, és miért ilyen sürgős.

Mihályfi Gábor aljegyző elmondja, hogy a PüB. előterjesztései között szerepel a Madarász 
V.  utca fejlesztéséhez hitelfelvétel,  melyhez ingatlanfedezet szükséges.  Az önkormányzat 
azonban  nem  rendelkezik  kisebb  értékű  ingatlanokkal,  melyek  megjelölhetők  lennének 
ingatlanfedezetként  az  MFB-s  hitelnél.  Tekintettel  arra,  hogy  a  csatornaprojekthez  is 
szükség lesz majd ingatlanfedezetre kár lenne megterhelni a nagy értékű ingatlanokat. 

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy a meglévő ingatlanok jóval értékesebbek, mint 
amekkora az MFB-s hitelfelvételhez elegendő lenne, ezért került most előterjesztésre. 
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Mihályfi Gábor aljegyző ismerteti, hogy ha a 86/2 hrsz-ú ingatlan maradna változatlanul, 
közparkként nem lehetne felajánlani. A megosztást követően azonban három ingatlan lenne, 
kettő falusias lakóövezet, egy pedig közpark besorolással.

Buza Lajos képviselő kérdezi, mekkora lesz az így kapott ingatlanok értéke, mert csak az 
ingatlanérték 50%-áig adnak ingatlanhitelt.

Nagy József Ödön képviselő szerint a 12 millió Ft-ot eléri az ingatlanok értéke, ami elég 
kell, hogy legyen.

Gebula Béla Ákos képviselő kérdezi a területmegosztás költségének forrását.

Mihályfi Gábor aljegyző ismerteti a kiküldött határozati javaslat erre vonatkozó mondatát.

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  területmegosztásra  irányuló  melléklet  szerinti 
határozati javaslatot azzal, hogy a telekalakítási vázrajzot az AK-OSZT Bt-vel készítteti el az 
önkormányzat.  Egyéb hozzászólás  nem lévén szavazásra bocsátja  a  határozati  javaslatot. 
Kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
325/2009. (IX. 30.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy az  Enying-Balatonbozsok,  Fő u.,  Park  u.  és 
Gárdonyi  u.  által  határolt,  ingatlan-nyilvántartásban  „kivett 
általános  iskola”  művelési  ágban  szereplő,  természetben 
közpark  –  volt  iskolaépület  –  volt  posta  –  szolgálati  lakás 
céljára  hasznosított  86/2  hrsz.  területet  a  településrendezési 
tervben  meghatározott  övezeti  határvonalakon  3  önálló 
ingatlanra megosztja.

A megosztáshoz szükséges hatósági eljáráshoz a telekalakítási 
vázrajzot  az  AK-OSZT  Bt.-vel  (8130  Enying,  Kinizsi  u.  19. 
képviseli: Nagyné Csontos Gyöngyi ügyvezető) készítteti el.

A  megosztáshoz  szükséges  intézkedésekkel  megbízza  a 
polgármestert, a felmerült költségeket a Polgármesteri Hivatal 
2009. évi költségvetése terhére biztosítja.

Határidő: folyamatos
Felelős:  Tóth Dezső polgármester

Az ülés rövid szünet után 16.20 órakor, változatlan testületi létszámmal folytatódik.
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4.Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztései
4.1„Fenyő ingatlan” hasznosításának kérdése

Tóth Dezső polgármester – Bíró Attila elnök távolléte miatt - ismerteti a bizottság ingatlan 
bontására  irányuló  melléklet  szerinti  133/2009.  (IX.  16.)  számú  határozati  javaslatát. 
Kérdezi, kíván-e valaki hozzászólni a határozati javaslathoz.

Mihályfi Gábor aljegyző módosításként javasolja, hogy a határozat egészüljön ki a pontos 
címmel és helyrajzi számmal, illetve azzal, hogy a felmerült költségeket a HBFGÁI biztosítja 
2009. évi költségvetésében a tartalék terhére. 

Gebula  Béla  Ákos képviselő  szerint  ezzel  meg  is  hiúsul,  mert  az  iskolának  erre  nincs 
forrása.

Závodni  Lászlóné pü.  vezető  szerint  az  intézménynek  van  átcsoportosítási  lehetősége. 
Százezres tételről van szó, biztos benne, hogy bele fog férni a költségvetésébe. A működési 
hitel terhére pótforrást biztosítani nem tud az önkormányzat.

Gebula Béla Ákos képviselő kéri az intézményvezetőket, hogy az éves költségvetésükbe 
tervezzék be az előre látható felújítási munkákat, ne kelljen pótelőirányzatért kérelemmel 
fordulni a testülethez. 

Nagy  József  Ödön képviselő  szerint,  ha  az  EVSZI  és  a  HBFGÁI  intézményvezetőjét 
megbízza  a  testület  a  koordinálással,  ők  ketten  a  leggazdaságosabb  módon meg tudják 
oldani a feladatot.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja  az elhangzott módosítás elfogadását.  Kéri, 
hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
326/2009. (IX. 30.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a 
„Fenyő-ingatlan”  bontására  irányuló  határozati  javaslat 
alábbiakkal történő kiegészítését elfogadja.

„Enying,  1312/1  hrsz-ú,  486  m2  alapterületű  a  valóságban 
Enying,  Kossuth  u.  47.  szám  alatt  található  lakóház,  udvar, 
gazdasági épület besorolású ”

„A bontás költségeit a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és 
Általános Iskola 2009. évi költségvetéséből biztosítja.”

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a fentiek szerint 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 
327/2009. (IX. 30.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy támogatja az  Enying, 1312/1 hrsz-ú, 486 m2 
alapterületű  a valóságban Enying,  Kossuth u.  47.  szám alatt 
található lakóház, udvar, gazdasági épület besorolású „Fenyő-
ingatlan” elbontását.

A bontás költségeit a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és 
Általános Iskola 2009. évi költségvetéséből biztosítja.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Viplak Tibor EVSZI vezető
Bedi Andrea HBFGÁI vezető

Határidő: folyamatos

4.2KDOP  –  2009-5.2.2/B  kódszámú,  Szociális  alapszolgáltatások  és  gyermekjóléti 
alapellátások infrastrukturális fejlesztése c. pályázat tekintetében beérkezett árajánlatok

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  bizottság  ajánlat  kiválasztására  irányuló  melléklet 
szerinti 134/2009. (IX. 16.) számú határozati javaslatát. 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 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
328/2009. (IX. 30.) 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.  pályázati  konstrukció  kapcsán 
tervezői szerződést köt a Pannon Fejlesztő Kft -vel (székhely: 
1125  Budapest,  Kútvölgyi  út  24/a;  képviseli:  Kiss  Kálmán 
ügyvezető)  a  határozat  elválaszthatatlan  mellékletét  képező 
ajánlat  szerint,  a  felhívásra  benyújtható  pályázat 
dokumentációjának,  valamint  megvalósíthatósági 
tanulmányának elkészítése tekintetében.

A  megvalósíthatósági  tanulmány  elkészítésének  költsége 
250.000,-  Ft  +  Áfa,  mely  a  vállalkozó  részére  a  következő 
részletekben történik kifizetésre:
1.  részlet  –  melynek  összege  a  vállalkozói  díj  50%-a,  azaz 
125.000,-  Ft  +  Áfa,  esedékessége  a  vállalkozási  szerződés 
aláírását követően kerül kifizetésre 
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2.  részlet  –  melynek  összege  a  vállalkozói  díj  50%-a,  azaz 
125.000,- Ft + Áfa, esedékessége a pályázat dokumentációinak 
Megrendelő megbízottjának történő átadását követően

A vállalkozói díj forrása a pályázat önrésze.

Felkéri a társaságot, hogy készítse el a vállalkozói szerződést 
az ajánlat és a Képviselő-testület határozatának megfelelően, a 
pályázat  dokumentáció,  valamint  a  megvalósíthatósági 
tanulmány elkészítése tekintetében.

Felhatalmazza  a  polgármestert  a  vállalkozói  szerződés 
aláírására.

Felelős: Tóth Dezső polgármester,
Szörfi István jegyző

Határidő: 2009. október 16.

4.3Siófok Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága által megküldött megállapodás

Tóth Dezső polgármester ismerteti a bizottság megállapodás elvetésére irányuló melléklet 
szerinti  135/2009.  (IX.  16.)  számú  határozati  javaslatát.  Kérdés,  hozzászólás  nem  lévén 
szavazásra  bocsátja  a  határozati  javaslat  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  azzal  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
329/2009. (IX. 30.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  Siófok  Város  Hivatásos  Önkormányzati 
Tűzoltósága  által  megküldött  –  Enying  város  területén 
folyamatos  jelleggel  tartózkodó  tűzoltó  egység  létrehozására 
vonatkozó  –  megállapodás  tervezetet  köszönettel  vette, 
azonban az önkormányzat szűkös anyagi forrásai miatt nem áll 
módjában azt elfogadni.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: 2009. október 15.

4.4A Polgármesteri Hivatal belső udvari (D-K-i szárny) homlokzatának felújítása EVSZI 
árkalkulációja

Tóth Dezső polgármester ismerteti a bizottság homlokzat felújítás elhalasztására irányuló 
melléklet  szerinti  137/2009.  (IX.  16.)  számú határozati  javaslatát.  Kérdezi,  kíván-e valaki 
hozzászólni.
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Nagy  József  Ödön képviselő  kérdezi,  van-e  rá  lehetőség,  hogy  a  Polg.  Hiv.  a  saját 
költségvetésében átcsoportosítsa a szükséges összeget.

Mihályfi Gábor aljegyző elmondja, hogy erre sajnos nincs lehetőség.

Tóth Dezső polgármester – 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 
330/2009. (IX. 30.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy a Polgármesteri Hivatal belső udvari  (D-K-i 
szárny)  homlokzatának  felújítását  2009.  évben  nem  tudja 
megvalósítani  szűkös  anyagi  forrásai  miatt,  azonban a  2010. 
évi költségvetésében szerepeltetni fogja.

Felelős: Viplak Tibor EVSZI vezető, 
Tóth Dezső polgármester  

Határidő: folyamatos

4.5Boda Renáta kérelme

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  bizottság  versenytárgyalás  kiírásának elutasítására 
irányuló  melléklet  szerinti  140/2009.  (IX.  16.)  számú  határozati  javaslatát.  Kéri  a 
jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester a pontos tájékoztatás végett elmondja, hogy a bizottságnak 
más tervei is voltak az ingatlannal, és amíg nem kerül pont a tárgyalások végére, addig nem 
lesz versenytárgyalás.

Tóth Dezső polgármester – 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 
331/2009. (IX. 30.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy a  tulajdonában lévő  enyingi  2290  hrsz-ú,  a 
valóságban  Enying,  Szabadság  tér  10.  szám  alatt  található 
lakóingatlant  eladása  vonatkozásában  egyenlőre 
versenytárgyalást nem ír ki.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: azonnal
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4.6Gerván Gyula kérelme

Tóth Dezső polgármester  ismerteti  a  bizottság ingatlan értékesítésére  irányuló melléklet 
szerinti  141/2009.  (IX.  16.)  számú  határozati  javaslatát.  Kérdezi  a  jelenlévőket,  van-e 
hozzászólásuk.  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 
332/2009. (IX. 30.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy a  tulajdonát  képező  Enying  1519/2  hrsz-ú 
ingatlan  332  m2-es  kivett  beépítetlen  ingatlant  értékesíti 
Gerván Gyula, 8130 Enying Semmelweis u. 9. szám alatti lakos 
részére. 

Az ingatlan vételára bruttó 415.000,- Ft

A telekalakítási,  ügyvédi és földmérői költségek, valamint az 
adásvétel  kapcsán  felmerülő  mindennemű  költség  a  vevőt 
terheli.

Felhatalmazza  a  Polgármestert  az  adásvételi  szerződés 
aláírására.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: folyamatos

4.7Zöld-Szem 04 Kft. kérelmének újratárgyalása

Tóth Dezső polgármester ismerteti a bizottság ajánlat elvetésére irányuló melléklet szerinti 
142/2009.  (IX.  16.)  számú  határozati  javaslatát.  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 
333/2009. (IX. 30.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  2010.  évi  bérleti  díjak  meghatározásakor 
újratárgyalja a Zöld-Szem 04 Kft. (8130 Enying, Kinizsi u, 25/2, 
képviseli: Reiber Attila) kérelmet, illetve figyelembe veszi a cég 
által elvégzett munka értékét, amennyiben a vállalkozó addig 
számszerűsíti az igényét.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Határidő: 2009. december 31.
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4.8Városi lomtalanítás

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  bizottság  lomtalanítás  lebonyolítására  irányuló 
melléklet  szerinti  143/2009.  (IX.  16.)  számú határozati  javaslatát.  Kérdezi,  kíván-e valaki 
hozzászólni.

Viplak Tibor EVSZI vezető elmondja, hogy a lakosságot időben tájékoztatni fogják.

Tóth Dezső polgármester 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 
334/2009. (IX. 30.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  Enying  Város  Szolgáltató  Intézménye  által 
megszervezésre  kerülő  2009.  évi  lomtalanítás  megvalósítását 
támogatja,  melynek  költségét  Enying  Város 
Önkormányzatának  2009.  évi  költségvetésében  –  a  játszótér 
önrészre betervezett összeg terhére - biztosítja,  Enying Város 
Szolgáltató  Intézménye által  kidolgozott  útvonal  és  időterve 
szerint.

Felelős: Tóth Dezső polgármester, 
Viplak Tibor EVSZI vezető

Határidő: folyamatos

4.9Molior 2004 Szolgáltató Bt. légi fotózásra vonatkozó ajánlata

Tóth Dezső polgármester ismerteti a bizottság ajánlat elvetésére irányuló melléklet szerinti 
146/2009.  (IX.  16.)  számú  határozati  javaslatát.  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 
335/2009. (IX. 30.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a Molior 2004 Szolgáltató Bt. (székhely: 3200 
Gyöngyös, Orczy u. 8. képviseli: Zajdó Lajosné) légi fotózásra 
vonatkozó  ajánlatát  megköszönve  azzal  élni  jelenleg  nem 
kíván.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Határidő: 2009. október 15.
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4.10Erzsébet Ligeti Iskola helyiségének szívességi használatba adása

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  bizottság  helyiség  használatba  adására  irányuló 
melléklet szerinti 147/2009. (IX. 16.) számú határozati javaslatát. Kérdezi, van-e valakinek 
hozzászólása.

Mihályfi Gábor aljegyző módosító javaslatként javasolja,  hogy a határozat egészüljön ki 
azzal, hogy a közüzemi és egyéb működési költségek a használót terhelik. Felkéri a Polg. 
Hiv.-t a szerződés elkészítésére. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Gebula  Béla  Ákos képviselő  szerint  csak  közeli  hozzátartozóval  lehet  haszonkölcsön 
szerződést kötni.

Mihályfi  Gábor aljegyző  elmondja,  hogy  a  Kistérségi  Irodával  is  kötött  már  az 
önkormányzat ilyet. Javasolja a térítésmentesen használatba adja kifejezést használni.

Gebula Béla Ákos képviselő felhívja rá a figyelmet, hogy a földhivatal visszadobhatja.

Mihályfi Gábor aljegyző elmondja, hogy ez nem kerül bejegyzésre.

Tóth Dezső polgármester  szavazásra  bocsátja  a  költségek  viselésére,  illetve  a  szerződés 
elkészítésére  és  aláírására  irányuló  módosító  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 
336/2009. (IX. 30.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az 
Erzsébet  Ligeti  Iskola  helyiségének  használatba  adására 
irányuló  határozati  javaslat  alábbiakkal  történő  kiegészítését 
elfogadja.

„A közüzemi és egyéb működési költségek használó terhelik, 
Felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt  a  szerződés  elkészítésére, 
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.”

Tóth  Dezső polgármester  szavazásra  bocsátja  a  ’szívességi’  szóhasználat  helyett  a 
’térítésmentes’  szóhasználat  alkalmazására  irányuló  módosító  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 
337/2009. (IX. 30.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az 
Erzsébet  Ligeti  Iskola  helyiségének  használatba  adására 
irányuló  határozati  javaslatban  a  ’szívességi’  szóhasználat 
helyett a ’térítésmentes’ szóhasználat alkalmazását elfogadja.
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Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a fentiek szerint 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 
338/2009. (IX. 30.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  térítésmentesen  használatba  adja, 
térítésmentes használati szerződés keretében az önkormányzat 
tulajdonában lévő Erzsébet Ligeti Iskola (8130 Enying, Rákóczi 
F.  u.  33.)  épületében  lévő  „volt  igazgatói  szobát”  a  Fejér 
Megyei Önkormányzat Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői 
és  Rehabilitációs  Bizottsága  és  Egységes  Pedagógiai 
Szakszolgálata (székhely:  8000 Székesfehérvár,  Mátyás király 
krt.  13.  képviseli:  Vámos  Éva  igazgató)  számára  határozott 
időre 2010. június 30. határidővel.

A közüzemi és egyéb működési költségek használót terhelik.

Felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt  a  szerződés  elkészítésére, 
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: folyamatos, 2010. június 30.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Gebula Béla Ákos képviselő egy észrevételt  kíván tenni.  Nem volt  módja jelen lenni  a 
bizottság ülésén, és a 15. pontban tárgyalt termőföld bérbeadás kapcsán a 2,6 ha-ért cserébe 
a 19.905,- Ft-os bérleti díjat – bár tisztában van vele, hogy ez TFB hatáskör, de - túlzottan 
méltányosnak találja.

Nagy  József  Ödön képviselő  nevetségesnek  tartja,  hogy  még  bérbe  sem  adta  az 
önkormányzat,  de  már  pénzt  kér  érte.  Az  egész  földhasználat  nem  ér  annyit,  mint  a 
kitűzése. A bérleti díj az idei évre vonatkozó összeg, éves szinten ez 80-90 eFt lesz. A 2,6 ha 
nem  egybefüggő  terület,  15  helyrajzi  számból  tevődik  össze,  melyeket  valakik  most  is 
használnak, csak az önkormányzatnak bevétele nem származik belőle. A bérlő idén biztosan 
nem tudja hasznosítani az érintett földterületeket.

Gebula Béla Ákos képviselő köszöni a kiegészítést.

Buza Lajos képviselő javasolja az önkormányzati  tulajdonban lévő külterületi  ingatlanok 
bérbeadása helyett a kisebbséget megkeresni, hogy ingyen használják.

Tóth Dezső polgármester kérdezi, hogy miért csak december 31-ig adják bérbe.

Nagy József Ödön képviselő javasolja, hogy ne menjenek bele, majd a bizottság elrendezi.

Mihályfi Gábor aljegyző elmondja, hogy a bérbeadás jelen esetben azt szolgálja, hogy 2010. 
évben hirdetmény nélkül, előhaszonbérletben jogosult bérbe venni.
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5.Pénzügyi Bizottság előterjesztései
5.1Madarász Viktor utca vízvezeték-hálózat kiépítés hitelfelvétel
5.1.1Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 1. számú ajánlata

Buza Lajos PüB elnök ismerteti a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 1. számú ajánlatá-
nak elfogadására irányuló, melléklet szerinti 106/2009. (IX. 22.) számú bizottsági határoza-
tot.

Tóth Dezső polgármester kérdezi a jelenlévőket, van-e hozzászólásuk. Kérdés, hozzászólás 
nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyet-
ért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
339/2009. (IX. 30.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy ha-
tározott, hogy a Madarász Viktor utcai hátsó teleksor utólagos 
vízvezeték-hálózat kivitelezéséhez szükséges összeg hitelfelvé-
telével kapcsolatban a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 
(1122 Budapest, Pethényi köz 10.) 1. számú, MFB hitellel kom-
binált, a határozat mellékletét képező ajánlatát támogatja.

Mihályfi Gábor aljegyző kiegészítésként elmondja, hogy az MFB hitelhez rendkívüli ülést 
kell majd összehívni az ingatlanfedezettel kapcsolatban.

Buza Lajos PüB elnök elmondja, hogy a többi előterjesztés a határozati javaslat és rendelet 
elfogadásával okafogyottá vált.

5.2Tájékoztatás saját hatáskörben hozott bizottsági döntésekről

Buza Lajos PüB elnök ismerteti a bizottság pályázathoz kapcsolódó dokumentumok átte-
kintésére irányuló, melléklet szerinti 116/2009. (IX. 22.) számú saját hatáskörben hozott ha-
tározatát azzal, hogy nem a Városi Bölcsődéről van szó, hanem a Herceg Batthyány Fülöp 
Gimnázium és Általános Iskola épületéről van szó.

6.Vegyes ügyek

Nagy József Ödön képviselő javasolja gondolkodni két dologról.  Egyrészt meghirdetésre 
került a településőr-hálózat pályázat az IRM kiírásában. A pályázat révén 2 főt biztosítanak, 
ha a településen nincs közterület-felügyelet. Október 1-től már indulhatott volna, ha nem 
késsük le a szeptember 25-i beadási határidőt. A beadás folyamatos, minden hónap 25-ig le-
het pályázni.  Aki 2009-ben pályázik,  2010-re is  megkapja a támogatást.  A közterület-fel-
ügyelet létszámának kétszereséig vehetünk igénybe településőrt. Ha 2 közterület-felügyelőt 
beállítana a város, további 4 fő településőr bérét fedezné a pályázat. Véleménye szerint akár 
rendkívüli ülésen is érdemes lenne megvitatni. Hat emberrel már látványos javulást lehetne 
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elérni. Nem kér most döntést róla, folyamatosan lehet pályázni. A pályázat letölthető, bárki 
megtekintheti. 
Másrészt a lakópark gondozatlan területéről kíván szólni. Többen megkeresték, hogy ka-
száltassa le az önkormányzat az EVSZI-vel, és számlázza ki a tulajdonosnak. Ha nem fizet, 
rá lehet terhelni valamelyik ingatlanra.

Tóth Dezső polgármester felveszi a kapcsolatot a tulajdonossal. Az előző tájékoztatást pedig 
köszöni, javasolja, hogy éljen vele az önkormányzat. A szennyvízberuházással kapcsolatban 
szerződésmódosításokra kerül sor, ami miatt rendkívüli ülést kell majd összehívni. A rend-
kívüli ülés napirendjére tűzi a településőr-hálózat pályázatot is.

Nyikos István képviselő elmondja, hogy többen megkeresték a víziközmű társulattal kap-
csolatban. Úgy érzi, kicsit késik a szervezés. Kérdezi, hogy tudnak-e időpontot mondani. Őt 
magát mint vállalkozót még nem keresték meg a szervezők.

Tóth Dezső polgármester ígéretet tesz rá, hogy legközelebb, amikor jönnek a cég képviselői, 
tájékoztatja róla a testületet, és aki tud, jöjjön el, s tegye fel a kérdéseit. Egyéb hozzászólás 
nem lévén megköszöni a képviselők munkáját, és a hivatal előkészítését. Az ülést 16.48 óra-
kor bezárja.

Enying, 2009. október 6.

 Tóth Dezső Mihályfi Gábor
polgármester      aljegyző

Gebula Béla Ákos Dr. Lelkes Ákos
       hitelesítő      hitelesítő
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