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Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2009. október 28-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,
Bíró Attila Károly, Buza Lajos, Buzási Beáta,
Gál Balázs, Dr. Miljánovits György,
Mohai Istvánné, Nagy József Ödön,
Nyikos István képviselők

Szörfi István jegyző
Mihályfi Gábor aljegyző
Závodni Lászlóné pénzügyi vezető

Viplak Tibor EVSZI vezető

Szemerei Szilvia jegyzőkönyvvezető

Jelezte távolmaradását: Botos  Sándor,  Gebula  Béla  Ákos,  Venczel  Zita 
képviselők

Nem jelezte távolmaradását: 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  10  fő.  Ismerteti,  mely  képviselők  jelezték  az  ülésről  való 
távolmaradásukat.  A  jegyzőkönyv  hitelesítésére  felkéri  Buzási  Beáta  és  Gál  Balázs 
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.  Ő  maga  javasolja,  hogy  3.4  napirendi  pontként  tűzzék 
napirendre Ambrusné Bódis Mária kérelmét, és 3.5 napirendi pontként a víziközmű társulat 
szervezésével kapcsolatos szerződések módosítását.

Nyikos István képviselő javasolja a 2.2 napirendi pontot zárt ülésen tárgyalni.

Bíró  Attila TFB  elnök  javasolja  5.9  napirendi  pontként  napirendre  tűzni  a  Vöröskereszt 
kérelmét. 

Szörfi István jegyző javasolja a zárt ülés második napirendjét levenni napirendről, mert az 
csak egy tájékoztatás. Szintén javasolja levenni a napirendről a 4.2 napirendi pontot, mert a 
jövő évben feladatátszervezés várható az intézmények között, ami szintén érinti a létszámot, 



ezért a hivatali létszámra vonatkozó előterjesztését november hónapban kívánja testület elé 
terjeszteni.

Tóth  Dezső polgármester  szavazásra  bocsátja  a  4.2  napirendi  pont  napirendről  való 
levételét. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal a 4.2 napirendi pontot levette a napirendről.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a zárt ülés 1.2 napirendi pont napirendről való 
levételét. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A  Képviselő-testület  10  igen,  egyhangú  szavazattal  a  zárt  ülés  1.2  napirendi  pontját  levette  a  
napirendről.

Tóth  Dezső polgármester  szavazásra  bocsátja  5.9  napirendi  pontként  a  Vöröskereszt 
kérelmének napirendre vételét. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület  10 igen,  egyhangú szavazattal  a  Vöröskereszt  kérelmének megtárgyalását  5.9  
napirendi pontként napirendjére vette.

Tóth  Dezső polgármester  szavazásra  bocsátja  a  2.2  napirendi  pont  zárt  ülésen  való 
megvitatását.

Szörfi István jegyző érti a kérés okát, de jeleznie kell, hogy az SzMSz szerint e tárgyban nem 
tartható zárt ülés. Idézi az SzMSz 9. § (2) bekezdés a.) pontját.

Tóth  Dezső polgármester  szavazásra  bocsátja  a  2.2  napirendi  pont  zárt  ülésen  való 
megvitatását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással a 2.2 napirendi pont  
zárt ülésen való tárgyalását elfogadta.

Tóth  Dezső polgármester  szavazásra  bocsátja  a  víziközmű  társulat  szervezésével 
kapcsolatos szerződések módosítását 3.5 napirendi pontként napirendre való felvételét. Kéri, 
hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A  Képviselő-testület  10  igen,  egyhangú  szavazattal  a  víziközmű  társulat  szervesével  kapcsolatos  
szerződések módosítását 3.5 napirendi pontként napirendjére vette.

Tóth  Dezső polgármester  szavazásra  bocsátja  Ambrusné  Bódis  Mária  kérelmének  3.4 
napirendi  pontként való  napirendre  tűzését.  Kéri,  hogy aki  azzal  egyetért,  kézfeltartással 
szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal Ambrusné Bódis Mária kérelmének 3.4 napirendi  
pontként való napirendre tűzését elfogadta.

Tóth  Dezső polgármester  szavazásra  bocsátja  a  fentiek  szerint  módosított  napirend 
elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal a módosított napirendet elfogadta.
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N a p i r e n d:

Nyílt ülés 15.00 órától

1.Eskütétel
Esküt tesz Viplak Tibor a Pénzügyi Bizottság kültagja

2.Egészségügyi és Szociális Bizottság előterjesztései
2.1 A Mezőföldi Többcélú Kistérségi Társulás pályázata a központi orvosi 

ügyelet felújítása és bővítése érdekében
(A TFB előterjesztése a bizottság jegyzőkönyvében olvasható.)

Előadó: Dr. Miljánovits György
      Eü. Biz. elnöke

3.Polgármester előterjesztései
3.1 Beszámoló a két ülés közötti eseményekről
3.2 2009. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása

 (A PüB. támogató döntése a bizottsági jegyzőkönyvben olvasható.)
3.3 E.ON „Kompakt” közvilágítási tarifa
3.4 Ambrusné Bódis Mária kérelme
3.5 Víziközmű társulat szervezésével kapcsolatos szerződések módosítása

Előadó: Tóth Dezső
 polgármester

4.Jegyző, Aljegyző előterjesztései
4.1Az  egyes  szociális  ellátásokról szóló  14/2000.  (IV.  19.)  számú  rendelet 
módosítása

(Az  Eü.  Biz.  támogató  döntése  a  bizottság  előterjesztései  között 
olvasható.)

4.2Alapító okiratok módosítása
4.2.1Egyesített Szociális Intézmény 
4.2.2Enying Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
4.2.3Enying Város Szolgáltató Intézmény
4.2.4Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 
4.2.5Szirombontogató Óvoda
4.2.6Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár

Előadó: Szörfi István, Mihályfi Gábor
 jegyző            aljegyző

5.Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztései
5.1 Településőr – pályázat IRM
5.2 Szabadság  tér  10.  szám  alatti  ingatlan  értékesítése  versenytárgyalás 

útján
5.3 Erős Veronika kérelme
5.3.1 65/2009. (II. 25.) számú határozat fenntartása
5.3.2 Egészségügyi és Szociális Bizottság felkérése
5.4 Ingatlanok bérbeadása – Velő Zsolt
5.5 Kristály Kft. tervezési árajánlata – 2764 hrsz vízellátása
5.6 Vörös Gyuláné, Herczeg Viola és Vörös Gyula kérelme
5.7 Herczeg  József,  Herczeg  Sándor  és  Vörös  Gyuláné  Herczeg  Viola 

kérelme
5.8 Buza Péter kérelme
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5.9 Vöröskereszt kérelme

Előadó: Bíró Attila
               TFB elnöke

6.Pénzügyi Bizottság előterjesztései
6.1 Működési hitelkeret felemelése
6.2 Belső ellenőrzési jelentés, ütemterv
6.2.1 2009. évi belső ellenőrzési terv 2. sz. módosítása
6.2.2 Belső ellenőrzési jelentés a Szolgáltató Intézmény felügyeleti jellegű 

átfogó ellenőrzéséről
6.2.3 Belső ellenőrzési jelentés a közbeszerzési eljárások és az európai uniós 

forrásokkal  támogatott  fejlesztések  végrehajtásának  belső 
ellenőrzéséről

6.2.4 Szerződésbontás a RÉKAKER Kft.-vel
6.2.5 2010. évi belső ellenőrzési terv
6.3 Mezőföldi  Többcélú  Kistérségi  Társulás  részére  többlettámogatás 

biztosítása
6.4 Héra Alapítvány pályázata
6.5 Műfüves pálya finanszírozása hitelfelvételhez ingatlan átminősítése
6.6 Ingatlanfedezet megjelölése jelzáloghitelhez
6.6.1 Műfüves pálya finanszírozása

Előadó: Buza Lajos
PüB elnöke

Zárt ülés 

1. Polgármesteri előterjesztés
Rafael Sándor fellebbezése haszonállatok tartása ügyében

Előadó: Tóth Dezső
polgármester

2. Pénzügyi Bizottság előterjesztése
Lakbértartozások részletfizetés engedélyezése (Ady E. u. 2.)

Előadó: Buza Lajos
PüB elnöke

3. A közérdekű munkavégzéssel kapcsolatos észrevételek és javaslatok 
(Jegyzői tájékoztató)

Előadó: dr. Miljánovits György
Eü. Biz. elnöke

1.Eskütétel

Tóth  Dezső polgármester  elmondja,  hogy  a  testület  Viplak  Tibort  választotta  meg  a 
Pénzügyi  Bizottság  kültagjának,  ezért  felkéri  Viplak  Tibort  és  a  jelenlévőket,  hogy  az 
eskütételhez álljanak fel. 
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Viplak Tibor bizottsági kültag Tóth Dezső polgármester előmondásával az alábbi szöveggel 
fogadalmat tesz:

„Én Viplak Tibor esköszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hű 
leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom; az állam- és szolgálati 
titkot megőrzöm; megbízatásomhoz híven pártatlanul, lelkiismeretesen járok el és a legjobb 
tudásom szerint minden igyekezetemmel Enying város javát szolgálom.
Isten engem úgy segéljen!”

Tóth Dezső polgármester átadja a szót Dr. Miljánovits Györgynek, az Eü. Biz. elnökének, 
hogy ismertesse a bizottság előterjesztéseit.

2.Egészségügyi és Szociális Bizottság előterjesztései
2.1A  Mezőföldi  Többcélú  Kistérségi  Társulás  pályázata  a  központi  orvosi  ügyelet 
felújítása és bővítése érdekében

Dr. Miljánovits György Eü.  Biz.  elnök köszönti a jelenlévőket,  és a TV nézőit.  Ismerteti, 
hogy a bizottság több kérdéssel foglalkozott legutóbbi ülésén. Elmondja, hogy a központi 
orvosi ügyelet működtetését szeptember óta a Mezőföldit Többcélú Kistérségi Társulás látja 
el. Lehetőség van, hogy a központi ügyeletet fejlesszük a volt mentőállomás helyiségének az 
igénybevételével.  A TFB mellett a társulási tanács is foglalkozott ezzel,  és úgy határozott, 
hogy  anyagi  terhet  is  vállalnak  ennek  érdekében.  A  beruházás  költségének  90%-át 
nyerhetnék el támogatásként, 10%-ot pedig a kistérségi tanács biztosítana. Ha a fejlesztés 
nagyobb költséggel járna, akár a város is vállalhatna többletterhet. A bizottság a pályázat 
támogatását javasolja. A TFB szintén tárgyalta az előterjesztést, és konkrétan megfogalmazta 
támogató javaslatát. Ismerteti a TFB melléklet szerinti, 149/2009. (X. 14.) számú határozatát.

Gál Balázs képviselő kérdezi, hogy mekkora összegben lehet pályázni, és meddig.

Tóth Dezső polgármester elmondja,  hogy legalább 10 millió Ft  értékű beruházásra 
lehet  pályázni  2010.  január  18-ig.  Előzetes  számítások  alapján  nem  kell  az 
önkormányzatnak hozzájárulni.  De elképzelhető,  hogy ez változik,  és hozzájárulást 
igényel. Tekintettel arra, hogy Enying város vagyona gyarapodna, hozzájárulás esetén 
kb.  400 eFt-ot  kellene az önkormányzatnak biztosítania.  Egyéb kérdés,  hozzászólás 
nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
342/2009. (X. 28.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,hogy  támogatja  a  Mezőföldi  Többcélú  Kistérségi 
Társulás Tanácsának a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt 
KDOP-2009-5.2.1/a  számú pályázaton  való  részvételét  az 
Önkormányzat  tulajdonát  képező  Enying,  Szabadság  tér  16. 
számú  ingatlan  északi  szárnyában  működő  központi  orvosi 
ügyelet felújítására és bővítésének érdekében. 

Határidő: folyamatos
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Felelős: Tóth Dezső polgármester

3.Polgármester előterjesztései
3.1Beszámoló a két ülés közötti eseményekről

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

15.20 órakor Nagy József Ödön képviselő elhagyja a tanácstermet, a testület létszáma 9 fő.

3.22009. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása

Tóth Dezső polgármester ismerteti 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 51/2009. (X. 30.) számú rendeletet  
alkotja.

3.3E.ON „Kompakt” közvilágítási tarifa

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  az  E.ON  „Kompakt”  közvilágítási  tarifával 
kapcsolatos melléklet szerinti előterjesztését. Elmondja, hogy az E.ON kísérőlevelét a 
képviselők megkapták. Kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket.

Dr. Miljánovits György képviselő szerint a közgazdaság törvényei alapján a verseny 
olcsóbbá teszi a piaci árakat, úgy tűnik azonban, hogy itt megfordult a trend.

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy két határozat tervezet készült, melyek közül 
az első a szerződés elfogadására, a második az elutasítására irányul.

15.28 órakor Nagy József Ödön képviselő visszatér a tanácsterembe, a testület létszáma 10 fő.

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  szerződés  elfogadására  irányuló  melléklet 
szerinti  első határozati  javaslatot.  Egyéb kérdés,  hozzászólás  nem lévén szavazásra 
bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
343/2009. (X. 28.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  az  E.ON  Energiaszolgáltató  Kft.  (székhely: 
1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8; képviseli: Kóbor György, Pál 
Norbert) által megküldött „Kompakt villamosenergia-vásárlási 
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szerződés  egyetemes  szolgáltatás  keretében  történő 
szolgáltatásra”  irányuló  szerződés  tervezetet  a  melléklet 
szerinti formájában elfogadja.

Felhatalmazza a Polgármestert a határozat mellékletét képező 
szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Dezső polgármester

3.4Ambrusné Bódis Mária kérelme

Tóth  Dezső  polgármester  ismerteti  előterjesztését,  és  a  kérelem  támogatására,  a 
korábbi  határozat  visszavonására  irányuló  melléklet  szerinti  határozati  javaslatot. 
Kérdezi a képviselőket, van-e kérdésük ezzel kapcsolatban. Kérdés, hozzászólás nem 
lévén  szavazásra  bocsátja  a  határozati  javaslat  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  azzal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
344/2009. (X. 28.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  Ambrusné  Bódis  Mária  8130  Enying, 
Berzsenyi  Dániel  u.  2.  szám  alatti  lakos  kérelmét  támogatja, 
miszerint  hozzájárulását  adja  ahhoz,  hogy  az  1690/3  hrsz-ú 
ingatlan  tekintetében  az  Erste  Bank  kerüljön  a  földhivatali 
bejegyzés első helyére és így az önkormányzat visszavásárlási 
joga a második helyen kerüljön bejegyzésre.

Ezzel  egy  időben  a  294/2009.  (VIII.  26.)  számú  határozatát 
visszavonja.

Felelős: Tóth Dezső polgármester 
Határidő: 2009. november 15./azonnal

3.5Víziközmű társulat szervezésével kapcsolatos szerződések módosítása

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy egyeztetett a vállalkozókkal, és a KISS-TIKE Kft. 
képviselője  Kiss  Lóránd ügyvezető kérte az 1.1 pontban a feladat határidejére vonatkozó 
mondat  törlését,  valamint  az  1.2  pontban  a  feladat  határidejeként  2009.  december  15. 
napjának feltüntetését. Kéri Szörfi István jegyzőt, mondja el véleményét.

Szörfi István jegyző véleményét zárt ülésen szeretné ismertetni.  Tekintve, hogy ebben az 
esetben az SzMSz szerint a tárgy megfelel a zárt ülés tartása kritériumainak, kéri a napirendi 
pont zárt ülésen való megvitatását.
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Tóth  Dezső polgármester  szavazásra  bocsátja  a  napirendi  pont  zárt  ülésen  való 
megvitatását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen,  egyhangú szavazattal a  víziközmű társulat szervezésével  kapcsolatos  
szerződések módosításának zárt ülésen való megvitatását elfogadta.

4.Aljegyzői előterjesztés
4.1Az egyes szociális ellátásokról szóló 14/2000. (IV. 19.) számú rendelet módosítása

Mihályfi  Gábor aljegyző  elmondja,  hogy  a  szeptember  30-i  ülésen  a  szociális  ellátások 
pénzügyi problémáival kapcsolatban elhangzottak és az EVSZI vezetőjének tájékoztatása – 
miszerint  felkészült  a  kifizetési  mód  megváltoztatására  -  alapján  elkészítette  a 
rendelettervezetet,  mely  szerint  az  ellátások  kifizetése  postai  úton,  átutalással,  illetve  az 
azonnali kifizetést igénylő esetekben készpénzzel történik. A rendelet elfogadása esetén a 
november 5-ig esedékes kifizetéseknél már alkalmazni lehet azt.

Viplak Tibor EVSZI vezető elmondja, hogy az intézmény felkészült, döccenőmentes lesz az 
átmenet. 

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

A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal  az egyes szociális ellátásokról  
szóló 14/2000. (IV. 19.) számú rendelet módosításáról  jelen jegyzőkönyv mellékletét  
képező 52/2009. (X. 30.) számú rendeletet alkotja.

4.2Alapító okiratok módosítása
4.2.1Egyesített Szociális Intézmény

Mihályfi Gábor aljegyző felhívja a figyelmet az előterjesztés első bekezdésére, valóban 
nem hivatkoztunk a megjelölt jogszabályra, ezt meg fogjuk tenni.

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  az  ESZI  alapító  okiratának  módosítására  irányuló 
melléklet  szerinti  határozati  javaslatot.  Kérdezi,  kíván-e  valaki  hozzászólni.  Kérdés, 
hozzászólás  nem  lévén  szavazásra  bocsátja  az  alapító  okirat  módosítására  irányuló 
határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
345/2009. (X. 28.) számú határozata:
Melléklet szerint. 

Nagy  József  Ödön képviselő  javasolja  mellékelt  tartalom  szerint  szavazásra  bocsátani  a 
módosításokat, nem tartja szükségesnek a szó szerinti ismertetést.
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4.2.2Enying Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

Tóth  Dezső polgármester  szavazásra  bocsátja  az  alapító  okirat  módosítására  irányuló 
határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
350/2009. (X. 28.) számú határozata:
Melléklet szerint. 

4.2.3Enying Város Szolgáltató Intézménye

Tóth  Dezső polgármester  szavazásra  bocsátja  az  alapító  okirat  módosítására  irányuló 
határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
351/2009. (X. 28.) számú határozata:
Melléklet szerint. 

4.2.4Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola

Tóth  Dezső polgármester  szavazásra  bocsátja  az  alapító  okirat  módosítására  irányuló 
határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
352/2009. (X. 28.) számú határozata:
Melléklet szerint. 

4.2.5Szirombontogató Óvoda

Tóth  Dezső polgármester  szavazásra  bocsátja  az  alapító  okirat  módosítására  irányuló 
határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
353/2009. (X. 28.) számú határozata:
Melléklet szerint. 

4.2.6Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár
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Tóth  Dezső polgármester  szavazásra  bocsátja  az  alapító  okirat  módosítására  irányuló 
határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
354/2009. (X. 28.) számú határozata:
Melléklet szerint. 

5.Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztései
5.1Településőr – pályázat IRM

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság pályázat benyújtására irányuló melléklet szerinti 
148/2009. (X. 14.) számú határozati javaslatát.

Tóth Dezső polgármester kérdezi, kíván-e valaki hozzászólni a határozati javaslathoz.

Viplak Tibor EVSZI vezető ismerteti, hogy minden hónap 25. napjáig lehet benyújtani a 
pályázatot. Eddig próbálta kiválasztani azokat, akik ezt a feladatot ellátnák. Két személy 
megfelelő  végzettséggel  is  rendelkezik.  Őket  az  Őrsparancsnok  Úr  is  megnézte,  és 
megfelelőnek találta őket. Legkésőbb január 1-től munkába is állhatnának.

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

A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
351/2009. (X. 28.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  az  Igazságügyi  és  Rendészeti  Minisztérium 
településőrök foglalkoztatására irányuló felhívásán részt kíván 
venni.

Az  önkormányzat  2  fő  településőr  foglalkoztatására  nyújt  be 
pályázatot az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium felé.

Nyertes pályázat esetén a településőr Enying Város Szolgáltató 
Intézménye alkalmazásában fog állni.

Ennek érdekében felkéri Enying Város Szolgáltató Intézményét, 
hogy a felhívás mellékletét képező Támogatási megállapodást 
kitöltve nyújtsa be az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 
Rendészeti Felügyeleti és Tervezési Főosztálya felé.

Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2009. november 15.

Felelős: Tóth Dezső polgármester,
Viplak Tibor EVSZI vezető
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5.2Szabadság tér 10. szám alatti ingatlan értékesítése versenytárgyalás útján

Bíró Attila TFB elnök  ismerteti  a bizottság versenytárgyalás kiírására irányuló melléklet 
szerinti 151/2009. (X. 14.) számú határozati javaslatát.

Tóth  Dezső polgármester  kérdezi,  kíván-e  valaki  hozzászólni  a  határozati  javaslathoz. 
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, 
hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
352/2009. (X. 28.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy az Enying, Szabadság tér 10. szám alatti, 2290 
hrsz-ú ingatlant az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és 
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 25/2002. (XII. 12.) 
számú helyi rendeletben foglaltak alapján értékesítésre kijelöli, 
és versenytárgyalás útján  értékesíti. Az ingatlan kikiáltási ára 
azonos a forgalmi értékével, mely forgalmi értéket a Képviselő-
testület bruttó 5 millió Ft-ban állapítja meg.
Felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt,  hogy  a  versenytárgyalási 
tájékoztatót ennek megfelelően állítsa össze.

Felelős: Tóth Dezső

Határidő: folyamatos

5.3Erős Veronika kérelme
5.3.165/2009. (II. 25.) számú határozat fenntartása

Bíró Attila TFB elnök ismerteti, hogy Erős Veronika szociális bérlakásra vonatkozó kérelmet 
nyújtott be. Tekintve, hogy szociális bérlakás biztosítására nincs lehetőség, két határozati 
javaslatot terjeszt elő a bizottság. Ismerteti a bizottság korábbi döntés fenntartására irányuló 
melléklet szerinti 154/2009. (X. 14.) számú határozati javaslatát.

Tóth  Dezső polgármester  kérdezi,  kíván-e  valaki  hozzászólni  a  határozati  javaslathoz. 
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, 
hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
353/2009. (X. 28.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy 56/2009. (II. 25.) számú határozatát hatályában 
fenntartja.
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Felelős: Tóth Dezső polgármester 
Határidő: folyamatos

5.3.2Egészségügyi és Szociális Bizottság felkérése

Bíró Attila TFB elnök  ismerteti a bizottság Eü. Biz. felkérésére irányuló melléklet szerinti 
155/2009. (X. 14.) számú határozati javaslatát.

Tóth  Dezső polgármester  kérdezi,  kíván-e  valaki  hozzászólni  a  határozati  javaslathoz. 
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, 
hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
354/2009. (X. 28.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  felkéri  az  Egészségügyi  és  Szociális 
Bizottságot,  hogy  vizsgálja  meg  az  Enying-Alsótekeres 
Schrikker  park  területén  található  ingatlanokban  élő  lakosok 
életkörülményeit,  készítsen erről  felmérést,  majd ezt  terjessze 
újra a megfelelő Bizottságok, illetve a Képviselő-testület elé.

Felelős: Dr. Miljánovits György Eü.Biz.Elnök

Határidő: folyamatos

5.4Ingatlanok bérbeadása – Velő Zsolt

Bíró  Attila TFB  elnök  ismerteti  a  bizottság  ingatlanok  bérbeadására  irányuló  melléklet 
szerinti 157/2009. (X. 14.) számú határozati javaslatát.

Tóth  Dezső polgármester  kérdezi,  kíván-e  valaki  hozzászólni  a  határozati  javaslathoz. 
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, 
hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
355/2009. (X. 28.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a tulajdonát képező Enying 623, 627, 632, 652, 
653,  2479,  2481/1,  2500,  2501,  2503,  2504,  2506  hrsz-ú 
ingatlanokat  2010.  évben bérbe  kívánja  adni  Velő  Zsolt  8131 
Enying Deák Ferenc u. 11. szám alatti lakos részére.

A  bérlemény  bérleti  díját  az  önkormányzat  a  későbbiekben 
határozza meg. 
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Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: folyamatos

5.5Kristály Kft. tervezési árajánlata – 2764 hrsz vízellátása

Bíró  Attila TFB  elnök  ismerteti  a  bizottság  Kft.  megbízására  irányuló  melléklet  szerinti 
158/2009. (X. 14.) számú határozati javaslatát.

Tóth  Dezső polgármester  kérdezi,  kíván-e  valaki  hozzászólni  a  határozati  javaslathoz. 
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, 
hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
356/2009. (X. 28.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  Pollák  Gábor  és  Kalauz  Erika  tulajdonában 
lévő  2764  hrsz-ú,  a  valóságban  Szabadi  u.  13/a  szám  alatt 
található ingatlan közművekkel való ellátására irányuló tervek 
elkészítésével megbízza a Kristály Kft-t (8600, Siófok, Fő utca 
15.)

A tervek elkészítésének összege nettó 150.000 Ft,  mely forrást 
az önkormányzat a 2010. évi költségvetés terhére biztosítja!

Felkéri  a Kristály Kft-t,  hogy a  határozat  mellékletét képező 
előzetes  árajánlatának  megfelelően  nyújtson  be  szerződés 
tervezetet a tárgyi tervezésre vonatkozóan.

Felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés aláírására. 

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: folyamatos

5.6Vörös Gyuláné, Herczeg Viola és Vörös Gyula kérelme

Bíró Attila TFB elnök  ismerteti  a  bizottság ingatlanvétel  elutasítására  irányuló melléklet 
szerinti 159/2009. (X. 14.) számú határozati javaslatát.

Tóth  Dezső polgármester  kérdezi,  kíván-e  valaki  hozzászólni  a  határozati  javaslathoz. 
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, 
hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
357/2009. (X. 28.) számú határozata:
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Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy hatá-
rozott, hogy Vörös Gyuláné Herczeg Viola és Vörös Gyula 8132 
Lepsény Fő u. 12. sz. alatti lakosok tulajdonát képező 633. hrsz-
ú, 728m2 nagyságú belterületi ingatlanra vonatkozó adás-vételi 
ajánlatát megköszönve azzal élni nem kíván.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Dezső, polgármester

5.7Herczeg József, Herczeg Sándor és Vörös Gyuláné Herczeg Viola kérelme

Bíró Attila TFB elnök  ismerteti  a  bizottság ingatlanvétel  elutasítására  irányuló melléklet 
szerinti 160/2009. (X. 14.) számú határozati javaslatát.

Tóth  Dezső polgármester  kérdezi,  kíván-e  valaki  hozzászólni  a  határozati  javaslathoz. 
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, 
hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
358/2009. (X. 28.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy Vörös Gyuláné Herczeg Viola 8132 Lepsény Fő 
u. 12. sz. alatti lakos, illetve Herczeg József és Herczeg Sándor 
8130 Enying Erkel F. u.11. sz. alatti lakosok tulajdonát képező 
4705.  hrsz-ú  8049m2 nagyságú  zártkerti  ingatlan  48/176-od 
részére vonatkozó adás-vételi ajánlatát megköszönve azzal élni 
nem kíván.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Dezső, polgármester

5.8Buza Péter kérelme

Bíró Attila TFB elnök  ismerteti  a  bizottság ingatlanvétel  elutasítására  irányuló melléklet 
szerinti 161/2009. (X. 14.) számú határozati javaslatát.

Tóth Dezső polgármester kérdezi, kíván-e valaki hozzászólni a határozati javaslathoz.

Buza Lajos képviselő jelzi, hogy érintettség miatt nem kíván szavazni.

Szörfi István jegyző jelzi, hogy ennek nem ez a módja.

A Képviselő-testület tudomásul vette a jelzést.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy 
aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal – Buza Lajos képviselő nem szavazott - az alábbi  
határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
359/2009. (X. 28.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy Buza Péter 8130 Enying István u. 17. sz. alatti 
lakos, ajánlatát megköszönve azzal élni nem kíván.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Dezső, polgármester

5.9Vöröskereszt kérelme

Bíró Attila TFB elnök ismerteti Jakab István, a Vöröskereszt területi vezetője, tanyagondnok 
levelét,  melyben  a  volt  mentőállomás  felszabadult  garázsai  egyike  használatának 
térítésmentes biztosítását kéri.

Tóth  Dezső polgármester  elmondja,  hogy  Jakab  Urat  tanyagondnokként  megbízták,  és 
kapott egy gépkocsit, amivel azokat a gyerekeket illetve időseket szállítja, akik másként nem 
tudják megoldani az utazást. A gépkocsit a Vöröskereszt üzemelteti. 

Nagy József Ödön képviselő szerint ez nem testületi hatáskör.

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy az ingyenes használatba adás testületi hatáskör. 
Elnökasszony  jelezte,  hogy  az  Enying  Körzeti  Szervezetnek  még  fűtőanyaga  sincs,  így 
várhatóan tüzelő fáért is az önkormányzathoz fognak folyamodni.

Dr.  Miljánovits  György képviselő  szerint  az  egyik garázst  a  polgárőrség,  a  másikat  az 
ügyelet használja. 

Viplak Tibor EVSZI vezető szerint a lenti garázs üres.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester nem látja akadályát tekintve, hogy az ügyelet felújítására 
még nem tudni, mikor kerül sor. A kapunyitás stb. miatt azonban nem javasolja a korábban 
Dr.  Takács László által  használt garázs használatba adását.  Javasolja,  hogy a polgárőrök 
által használt garázsban engedjék a használatot.

Dr. Miljánovits György szerint a két kocsi közé nem fér be egy harmadik, és tűzrendészeti 
okokból szerinte nem is lehet így parkolni azokat.

Dr.  Lelkes Ákos alpolgármester  javasolja  megvizsgálni  a  lehetőségeket.  A korábban Dr. 
Takács  László  által  használt  garázs  használatba  adásában  további  konfliktusforrást  lát. 
Megelégedést szolgálna, ha azt kapná meg, amit kért. Szerinte teljesíthető a kérés, vizsgálják 
meg.

Nagy  József  Ödön képviselő  módosító  javaslata,  hogy  a  testület  adja  térítésmentes 
használatba a Dr. Takács László által korábban használt garázst.
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Viplak Tibor EVSZI  vezető  javasolja  megkérni  Jakab Urat,  hogy tegyen ígéretet  a  kapu 
rendszeres zárására. Amennyiben nem zárja a kaput, ne kapja meg a garázs-használatot.

Szörfi István jegyző javasolja 2010. március 31. napjáig térítésmentesen biztosítani a garázst.

Tóth  Dezső polgármester  szavazásra  bocsátja  a  fentiek  szerinti  határozati  javaslat 
elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
360/2009. (X. 28.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Magyar  Vöröskereszt  Enying  Körzeti 
Szervezet  részére térítésmentesen használatba adja az Enying 
1474/41 hrsz-ú garázst 2010. március 31. napjáig.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Dezső, polgármester

Az ülés rövid szünet után 16.10 órakor, változatlan testületi létszámmal folytatódik.

Tóth Dezső polgármester a két ülés közötti beszámolójához kapcsolódóan elmondja, hogy a 
Dózsa Gy.  utcai buszöbölpár kialakítása azért késik,  mert  a Magyar Közút Fejér megyei 
Igazgatóságánál személyi változások történtek, új igazgató van. Mindent megtesznek azért, 
hogy a meglévő tervek alapján még idén hozzákezdjenek a kivitelezéshez. Szalai Sándor 
kézben tartja az ügyet.

Buzási  Beáta képviselő  kéri  a  testületet,  hogy  a  TFB  előterjesztéseként  5.3  napirendi 
pontban hozott határozatot módosítsa a testület, mert a Schrikkel park helyett valójában a 
Bagóvölgyről van szó.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a 354/2009. (X. 28.) számú határozat fentiek 
szerinti módosítását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
361/2009. (X. 28.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  354/2009.  (X.  28.)  számú  határozatát  az 
alábbiak szerint módosítja:

„… vizsgálja  meg az Enying-Alsótekeres Bagóvölgy területén 
található ingatlanokban …”

6.Pénzügyi Bizottság előterjesztései
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6.1Működési hitelkeret felemelése

Buza  Lajos PüB  elnök  ismerteti  a  hitelkeret  felemelésére  irányuló,  melléklet  szerinti 
120/2009. (X. 20.) számú bizottsági határozatot.

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 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
362/2009. (X. 28.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a folyószámla hitelkeret mértékét 75 millió Ft-
ről 100 millió Ft-ra emelését kezdeményezi.

Felhatalmazza  a  polgármestert  a  folyószámla  hitel  szerződés 
módosításának aláírására.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: azonnal

6.2Belső ellenőrzési jelentés, ütemterv
6.2.12009. évi belső ellenőrzési terv 2. sz. módosítása

Buza Lajos PüB elnök ismerteti a 2009. évi belső ellenőrzési terv módosításának elfogadásá-
ra irányuló, melléklet szerinti 122/2009. (X. 20.) számú bizottsági határozatot.

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 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
363/2009. (X. 28.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy Enying Város Önkormányzatának ütemterve a 
2009. évi belső ellenőrzésekhez 2. számú módosítását melléklet 
szerinti  tartalommal és  formában,  a  módosításokkal  egységes 
szerkezetben elfogadja.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: azonnal

6.2.2Belső ellenőrzési jelentés a Szolgáltató Intézmény felügyeleti jellegű átfogó ellenőr-
zéséről
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Buza Lajos PüB elnök ismerteti a jelentés elfogadására irányuló, melléklet szerinti 123/2009. 
(X. 20.) számú bizottsági határozatot.

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 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
364/2009. (X. 28.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Szolgáltató  Intézmény  felügyeleti  jellegű 
átfogó  ellenőrzéséről  készült  belső  ellenőrzési  jelentést 
melléklet szerinti tartalommal és formában elfogadja.

Felhívja  Enying  Város  Szolgáltató  Intézményének  vezetőjét, 
hogy az intézkedési tervet 30 napon belül készítse el.

Felelős: Viplak Tibor EVSZI vezető

Határidő: 2009. november 30.

6.2.3Belső ellenőrzési jelentés a közbeszerzési eljárások és az európai uniós forrásokkal 
támogatott fejlesztések végrehajtásának belső ellenőrzéséről

Buza Lajos PüB elnök ismerteti a jelentés elfogadására irányuló, melléklet szerinti 124/2009. 
(X. 20.) számú bizottsági határozatot.

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 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
365/2009. (X. 28.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a közbeszerzési eljárások és az európai uniós 
forrásokkal  támogatott  fejlesztések  végrehajtásának  belső 
ellenőrzéséről  készült  belső  ellenőrzési  jelentést  melléklet 
szerinti tartalommal és formában elfogadja.

Felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az intézkedési tervet 30 
napon belül készítse el.

Felelős: Szörfi István jegyző

Határidő: 2009. november 30.
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6.2.4Szerződésbontás a RÉKAKER Kft.-vel

Buza Lajos PüB elnök ismerteti a szerződésbontásra irányuló, melléklet szerinti 125/2009. 
(X. 20.) számú bizottsági határozatot.

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 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
366/2009. (X. 28.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  Enying  város  közétkeztetése  tárgyban 
lefolytatandó közbeszerzési eljárás tárgyában a RÉKAKER Kft-
vel  kötött  szerződést  felbontja  tekintettel  arra,  hogy  2009. 
október 28. napjáig az ügyben érdemi előrelépés nem történt, a 
vállalkozó a vállalt feladatot nem végezte el.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: azonnal

6.2.52010. évi belső ellenőrzési terv

Buza Lajos PüB elnök ismerteti a szerződésbontásra irányuló, melléklet szerinti 126/2009. 
(X. 20.) számú bizottsági határozatot.

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

A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
367/2009. (X. 28.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  az  előterjesztéshez  mellékelt  Enying  Város 
Önkormányzat 2010. évi ellenőrzési munkatervét jóváhagyja.

Határidő: ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően

Felelős: Szörfi István jegyző

6.3Mezőföldi Többcélú Kistérségi Társulás részére többlettámogatás biztosítása
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Buza  Lajos PüB  elnök  ismerteti  a  támogatás  megnövelésére  irányuló,  melléklet  szerinti 
127/2009. (X. 20.) számú bizottsági határozatot.

Szörfi István jegyző kéri, hogy a testület ne fogadja el a javaslatot. A 2009. évi költségvetés 
összeállításakor úgy döntött a testület, hogy minden intézmény az előző évi adatok infláció-
val növelt értékén tervezzen. Most azt az összeget kéri az irodavezető, amit akkor nem adott 
meg a testület. Ha a testület elfogadja a javaslatot, precedenst teremt, és minden intézmény 
hozhatná az igényét, amit a költségvetés nem bírna el.

Buza Lajos PüB elnök kéri elfogadni a határozati javaslatot és elmondja, hogy a központi or-
vosi ügyelet működési költségei miatt igényli az irodavezető többlettámogatást. Erről már 
volt döntés, és a testület vállalta, hogy finanszírozza a kistérség irányába. Érdekesnek tartja 
Jegyző Úr véleményét, ugyanis akkor, amikor többletpénzt kért bérre a hivatalnak, nem fog-
lalkozott azzal, mi lesz a költségvetéssel. Mikor közérdekű dolgokról van szó, akkor igen.

Dr. Miljánovits György képviselő Lipták Ritától úgy tudja, hogy valóban ez a probléma 
oka. Bizonyára egyeztetett a pénzügyi vezetővel, és miután a bizottság előterjesztette, bizo-
nyára úgy is van.

Szörfi István jegyző a személyeskedésre nem kíván válaszolni. Ismételten elmondja, hogy 
ez pont az az összeg, amit annak idején nem kapott meg a kistérség. Információi szerint 
egyetlen másik településhez sem fordult pénzért az irodavezető csak Enyinghez. Szerinte, 
ha a testület elfogadja a javaslatot, novemberben az intézmények is hozzák az igényüket.

Závodni Lászlóné pü. vezető elmondja, hogy az eredeti előirányzatként az ügyeleti ellátásra 
betervezett összeget kéri. Indoka, hogy a kistérség visszavette a központi ügyelet működte-
tését, és így Enyingnek nem kell plusz egy orvost alkalmaznia. Az irodavezető a két orvos-
sal történő biztonságos működtetéshez kéri ezt az összeget, amivel év végén el fognak szá-
molni. Aggálya, hogy a két orvos nem csak Enyinget látja el, hanem az egész kistérségnek 
feladatot lát el.

Dr. Miljánovits György képviselő felidézi a központi orvosi ügyelet működésével kapcso-
latban az utóbbi időben történteket, és arra a következtetésre jut, hogy ha a kistérség elszá-
mol év végén, lehetnek támogatni a kérést. Nem szeretné, ha az ügyeleti díj ezért késne. Ja-
vasolja elfogadni, és elszámoláskor esetleg visszakérhető.

Tóth Dezső polgármester, ha a testület nem rendelkezik kellő információval, minden hónap 
második csütörtökén tart ülés a Társulás Tanácsa, így a következő ülésen rákérdezhet erre, 
és a Képviselő-testület következő ülésén több információ birtokában dönthetnek. Megnyug-
tatja Dr. Miljánovits György képviselőt, hogy novemberben nem okoz gondot az ügyeleti dí-
jak kifizetése. Szavazásra bocsátja módosító javaslatának elfogadását. Kéri, hogy aki az elő-
terjesztés következő rendes ülésen történő megvitatásával egyetért, kézfeltartással szavaz-
zon.

A Képviselő-testület  7 igen szavazattal,  2 ellenszavazattal,  1 tartózkodással  az alábbi  határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
368/2009. (X. 28.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a Mezőföldi Többcélú Kistérségi Társulás 2009. 
évi  támogatása  1.550  eFt-al  való  megnöveléséről  –  bővebb 

20/23



információ birtokában – a Képviselő-testület novemberi ülésén 
dönt.

Felkéri a Polgármestert, hogy a Mezőföldi Többcélú Kistérségi 
Társulás  Tanácsának következő  ülésén  kérjen  információt,  és 
arról tájékoztassa a Pénzügyi Bizottságot.

Határidő: 2009. november 25.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

6.4Héra Alapítvány pályázata

Buza  Lajos PüB  elnök  ismerteti  a  pályázat  elutasítására  irányuló,  melléklet  szerinti 
128/2009. (X. 20.) számú bizottsági határozatot. Határidő: azonnal, felelős Tóth Dezső pol-
gármester.

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 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
369/2009. (X. 28.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy a kiemelkedően közhasznú Héra Alapítvány 
villamos  energia-számlán  jóváírt  támogatására  pályázni  nem 
kíván.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Dezső polgármester

6.5Műfüves pálya finanszírozása hitelfelvételhez ingatlan átminősítése

Buza Lajos PüB elnök ismerteti az ingatlan földhivatali átminősítésére irányuló, melléklet 
szerinti 131/2009. (X. 20.) számú bizottsági határozatot.

Mihályfi Gábor aljegyző módosító javaslata, hogy a „kezdeményezi” kifejezés helyett a töb-
bi rész változatlanul hagyása mellett az alábbiak szerint kerüljön megfogalmazásra a határo-
zat: „Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Enying 
269 hrsz-ú Tornyos iskola ingatlan rendeltetését gazdasági épület, udvarra változtatja meg.” 
Nagy József Ödön képviselővel egyeztetett ez ügyben.

Tóth Dezső polgármester kérdezi a jelenlévőket, van-e hozzászólásuk. Kérdés, hozzászólás 
nem lévén szavazásra bocsátja a módosító javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
370/2009. (X. 28.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a 
műfüves  pálya  finanszírozása  hitelfelvételhez  ingatlan 
átminősítése tárgyú előterjesztés alábbiak szerinti módosítását 
elfogadja.

„  …  hogy  az  Enying  269  hrsz-ú  Tornyos  iskola  ingatlan 
rendeltetését gazdasági épület, udvarra változtatja meg. …”

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a fentiek szerint módosított határozati javaslat 
elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
371/2009. (X. 28.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy az Enying 269 hrsz-ú Tornyos iskola ingatlan 
rendeltetését gazdasági épület, udvarra változtatja meg.

Felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt  az  átminősítés  földhivatali 
ügyintézésére.

Határidő: folyamatos

Felelős: Szörfi István jegyző

Mihályfi Gábor aljegyző ismerteti, hogy a pénzügyi vezető segítségével egy problémára de-
rült fény, miszerint a 207/2009. (VI. 24.) számú határozat 3. pontjában a testület úgy döntött, 
hogy 25 millió Ft 80%-ára bankgaranciát kér, és a fennmaradó 20%-ra pedig ingatlanfedeze-
tet ad. A pénzintézet jelezte, hogy nem jó az ’iskola’ minősítésű ingatlan fedezetként, és ke-
vésnek tartja az értékét is. Azonban a fennmaradó 20%, azaz 5 millió Ft értéknek megfelel a 
Tornyos iskola ingatlan. Két lehetősége van a testületnek, vagy úgy dönt, hogy nem kéri a 
80%-os bankgaranciát, és felajánl a teljes hitelösszegnek megfelelő, azaz kb. 38 millió Ft érté-
kű ingatlant, esetleg a Tornyos iskolát plusz még egy ingatlant, vagy pedig továbbra is kéri 
a bankgaranciát, és a 20%-os fedezetként elegendő a Tornyos iskola.

Nagy József Ödön képviselő nem ért egyet egy nagy értékű ingatlan felajánlásával, két in-
gatlan felajánlásával pedig még kevésbé. Szerinte a Tornyos iskola helyett is mást kellene 
felajánlatni, mert egyedül az lenne értékesíthető.

Mihályfi Gábor aljegyző elmondja, hogy június óta bent van a hitelkérelem, ugyanakkor a 
műfüves pálya számlája lejárt, és a STRABAG nem fog sokáig várni a pénzére, tehát nincs 
idő arra, hogy újabb ingatlanfedezetet keressenek.

Nagy József Ödön képviselő ebben az esetben javasolja a Tornyos iskolánál maradni, és a 
későbbiekben kérhető a cseréje.
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Mihályfi Gábor aljegyző elmondja, hogy amennyiben marad a bankgarancia és a kis értékű 
ingatlan, úgy nincs szükség a korábbi határozat módosítására.

A Képviselő-testület tudomásul vette az összegzést.

Závodni Lászlóné pü. vezető aggálya, hogy mit fog ehhez szólni a bank, mert jelenleg úgy 
tűnik, hogy a kákán is csomót keresnek. Június 27-én hiánypótlással együtt benyújtásra ke-
rült a kérelem, nem érti, hogy nem derült ki két hónap alatt a fenti kifogás.

Tóth Dezső polgármester - egyéb hozzászólás nem lévén - megköszöni a képviselők mun-
káját, és a hivatal előkészítését. Az ülést 16.48 órakor bezárja.

Enying, 2009. október 30.

 Tóth Dezső Szörfi István
polgármester      jegyző

Buzási Beáta  Gál Balázs
    hitelesítő    hitelesítő
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