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Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. január 27-én

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, Botos Sándor, 
Buzási Beáta, Gál Balázs, Mohai Istvánné, 
Nagy József Ödön, Nyikos István képviselők

Mihályfi Gábor aljegyző
Závodni Lászlóné pénzügyi vezető

Királyné Csernánszki Ilona bölcsődevezető,
Tolnai Zsuzsa óvodavezető,
Nemes Diána Műv. Ház vezető,
Rideg Lászlóné könyvtárvezető,
Viplak Tibor EVSZI vezető

Szemerei Szilvia jegyzőkönyvvezető

Jelezte távolmaradását: Buza Lajos, Gebula Béla Ákos, Dr. Miljánovits György,
Ifj. Szabó Attila, Venczel Zita képviselők

Tóth Dezső polgármester köszönti a megjelent képviselőket, intézményvezetőket, a város 
lakóit, a Városi TV nézőit. Az ülést 15.00 órakor megnyitja, megállapítja, hogy a képviselők 
határozatképes számban megjelentek, létszámuk 9 fő. Ismerteti, mely képviselők jelezték az 
ülésről  való  távolmaradásukat.  A jegyzőkönyv hitelesítésére  felkéri  Bíró  Attila  Károly  és 
Botos Sándor képviselőket, a jegyzőkönyv vezetésére Szemerei Szilviát. 

A felkért képviselők a hitelesítést vállalják.

… Ismerteti  a  képviselők  részére  kiküldött  napirendet.  Elmondja,  hogy  az  OKS  elnöke 
helyett ő maga, a PüB elnöke helyett pedig Nyikos István bizottsági tag ismerteti a bizottság 
előterjesztéseit. Napirend-módosításként javasolja, hogy az OKS előterjesztését a nyilvános 
ülés  2.  napirendi  pontjaként  tárgyalja  a  testület.  Szavazásra  bocsátja  az  OKS  nyílt 
előterjesztésének  2.  napirendi  pontként  való  megvitatását.  Kéri,  hogy  aki  azzal  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A  Képviselő-testület  9  igen,  egyhangú  szavazattal  az  OKS  nyílt  előterjesztésének  2.  napirendi  
pontként való megvitatását elfogadta.

Tóth  Dezső polgármester  javasolja,  hogy  a  TFB  4.7  napirendi  pontját  vegyék  le  a 
napirendről,  mert  a  cégvezetővel  nem  sikerült  érdemi  tárgyalást  folytatni.  A  sikeres 



tárgyalásokat követően napirendre fogja majd tűzni egy későbbi testületi ülésen. Kéri, hogy 
aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a TFB 4.7 napirendi pontját levette napirendjéről.

Tóth  Dezső polgármester  javasolja,  hogy  a  nyílt  ülés  6.  napirendi  pontjaként  tűzzék 
napirendre  vegyes  ügyek  megvitatását,  melyben  tájékoztatást  kíván  adni  a  bölcsődéről, 
bírósági tárgyalásról és a Zöldfok Zrt. leveléről. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a nyílt ülés 6. napirendi pontjaként vegyes ügyek  
megvitatását napirendre tűzte.

Tóth  Dezső polgármester  javasolja,  hogy  zárt  ülés  napirendi  pontjai  közé,  4.  napirendi 
pontként  vegyék  napirendre  a  PüB  előterjesztését.  Kéri,  hogy  aki  azzal  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a zárt ülés 4. napirendi pontjaként napirendre tűzte  
a PüB előterjesztését.

Tóth  Dezső polgármester  –  egyéb  módosító  javaslat  nem  lévén  -  szavazásra  bocsátja  a 
fentiek szerint módosított napirend elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon.

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

N a p i r e n d:

Nyílt ülés 15.00 órától

1.Polgármester előterjesztései
1.1 Beszámoló a két ülés közötti eseményekről
1.2 2009. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
1.3 ESZI működési engedélyének módosítása
1.4 Támogatási pénzmaradványról való lemondás
1.5 A 468/2009. (XII. 16.) számú határozat végrehajtása (vételi ajánlatok)
1.6 2010. évi Közfoglalkoztatási terv
1.7 Állásfoglalás I. kategóriás játékkaszinóval kapcsolatban

Előadó: Tóth Dezső
polgármester

2.Oktatási, Kulturális és Sportbizottság előterjesztései
2.1 Intézményátszervezés  a  Herceg  Batthyány  Fülöp  Gimnázium  és 

Általános Iskolában

Előadó: Gebula Béla Ákos
               OKS elnöke

3.Aljegyző előterjesztései
3.1A  közterület-használat  helyi  szabályozásáról  szóló  rendelet,  és  a  hozzá 
kapcsolódó határozatok módosítása
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(A TFB támogató döntése a bizottság jegyzőkönyvében olvasható.)
3.2Enying Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
rendelet módosítása
3.3A  helyi  hulladékkezelési  közszolgáltatás  rendjéről,  a  településtisztaság  egyes  
kérdéseiről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló rendelet módosítása
3.4Alapító okirat módosítása - Szirombontogató Óvoda
3.5A  köztisztviselőkkel  szemben  meghatározott  teljesítménykövetelmények 
alapját képező célok

Előadó: Szörfi István, Mihályfi Gábor
      jegyző    aljegyző

4.Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztései
4.1 Víziközmű társulat alakításának jelenlegi állapota

4.1.1 Tájékoztatás belépési lehetőségről
4.1.2 Üres ingatlanok
4.1.3 Csatornázott ingatlanok
4.2 Szirombontogató  Óvoda  felújítása  kapcsán  fejlesztési  cél 

meghatározása
/Jegyzői módosító javaslat: Határozatok visszavonása/

4.3 Balassa Ferenc kérelme
4.4 Szabadság tér 10. értékesítése kapcsán versenytárgyalás kiírása
4.5 Korábbi döntés visszavonása – 46/2009. (II. 25.)
4.6 E.ON Energiaszolgáltató Kft. szerződés módosítási ajánlata
4.7 napirendről levéve
4.8 Haszonkölcsön szerződés kötése – Bézi S.
4.9 Haszonkölcsön szerződés kötése – Till B.
4.10 Tájékoztatás bizottsági hatáskörben hozott határozatokról

Előadó: Bíró Attila
      TFB elnöke

5.Pénzügyi Bizottság előterjesztései
5.1 A  költségvetési  szervek  költségvetésének  tervezéséhez  kapcsolódó 

döntésekről
5.1.1 Megvalósítási terv
5.1.2 Teljesítményterv
5.2 2010. évi költségvetésről
5.2.1 Kafetéria
5.2.2 Minőségi bér kifizetése
5.3 Belső  ellenőri  jelentés  a  Városi  Bölcsőde  gazdálkodásának 

ellenőrzéséről
5.4 Intézkedési terv a Művelődési Ház ellenőri jelentésére
5.5 Szerződés tervezet belső ellenőri feladatok ellátására
5.6 A Zöldfok Zrt. ajánlata a lakossági hulladékkezelési díjra
5.6.1 2010. évi költségkalkuláció
5.6.2 Hulladékudvar üzemeltetési költségek
5.7 A Városi Bölcsőde laptop vásárlása
5.8 A Polgári Védelem közüzemi díjhátraléka
5.9 Támogatási  pénzmaradványról  való  lemondás  FMÖH-Főépítészi  és 

Terfejl-i Iroda
5.10 EVSZI kérelme

Előadó: Nyikos István
      PüB tag
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6.Vegyes ügyek
6.1 Zöldfok Zrt. levele
6.2 Tájékoztatás peres ügyről

Előadó: Tóth Dezső
      polgármester

Zárt ülés 

1.Polgármester előterjesztései
1.1 ESZI vezetőjének 2010. évi illetményéről

Előadó: Tóth Dezső
 polgármester

2.Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztései
2.1 Firniksz Sándorné ajánlata

Előadó: Bíró Attila
               TFB elnöke

3.Oktatási, Kulturális és Sportbizottság előterjesztései
3.1 Kitüntetési javaslatok

Előadó: Gebula Béla Ákos
               OKS elnöke

4.Pénzügyi Bizottság előterjesztései

Előadó: Nyikos István
               PüB tag

1.Polgármester előterjesztései
1.1Beszámoló a két ülés közötti eseményekről

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

15.10 órakor megérkezik Bedi Andrea HBFGÁI vezető az ülésre.

1.22009. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása

Tóth Dezső polgármester ismerteti a 2010. évi költségvetés módosításáról szóló melléklet 
szerinti  rendelettervezetet.  Jelzi,  hogy  a  paragrafusok  számozásánál  elírás  történt,  ami 
természetesen  javításra  kerül.  Kérdés,  hozzászólás  nem  lévén  szavazásra  bocsátja  a 
rendelettervezet elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal Enying Város Önkormányzatának a 
2009.  évi  költségvetésről  szóló 12/2010.  (III.  02.)  számú  rendeletének 
módosításáról jelen jegyzőkönyv mellékletét képező 1/2010. (II. 01.) számú rendeletet  
alkotja.
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1.3ESZI működési engedélyének módosítása

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  az  ESZI  házi  segítségnyújtás  ellátotti  létszámának 
módosítására,  és  ennek  megfelelően  a  működési  engedély  módosításának 
kezdeményezésére irányuló melléklet szerinti előterjesztést és határozati javaslatot. Kérdezi, 
kíván-e valaki hozzászólni. Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati 
javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
1/2010. (I. 27.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy az Egyesített Szociális Intézménynél (Enying, 
Szabadság tér 2.) a házi segítségnyújtás ellátotti létszámot – az 
Enying  Mikrokörzeti  Szociális  és  Gyermekjóléti  Intézményi 
Társulás  létrehozásáról  szóló  Megállapodás  2.5.  és  4.4 
pontjaiban  meghatározott  felhatalmazás  alapján  –  110  főben 
határozza meg 2010. február 1. napjától.

Felkéri  Tóth  Dezső  polgármestert,  hogy  a  döntésnek 
megfelelően  kezdeményezze  a  Közép-dunántúli  Regionális 
Államigazgatási  Hivatal  Szociális  és  Gyámhivatalnál  a 
működési engedély módosítását.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

1.4Támogatási pénzmaradványról való lemondás

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti,  hogy  egy  2002.  évi  pályázathoz  kapcsolódó 
pénzmaradványról van szó, melyet az önkormányzat nem hívott le számlával igazolva a 
felhasználást.  Ismerteti  a  pénzmaradványról  való  lemondásra  irányuló  melléklet  szerinti 
határozati  javaslatot.  Kérdezik,  van-e  valakinek  kérdése.  Kérdés,  hozzászólás  nem lévén 
szavazásra  bocsátja  a  határozati  javaslat  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  azzal  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
2/2010. (I. 27.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Fejér  Megyei  Önkormányzati  Hivatal 
Főépítészi és Területfejlesztési Irodán nyilvántartott 111.149,- Ft 
támogatási maradványról lemond.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester
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1.5A 468/2009. (XII. 16.) számú határozat végrehajtása (vételi ajánlatok)

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  vételi  ajánlatokkal  kapcsolatos  melléklet  szerinti 
előterjesztést  és  a  0106/11  hrsz.-ú szántó  értékesítésére  irányuló  határozati  javaslatot. 
Kérdezi  a  képviselőket,  van-e  véleményük,  hozzászólásuk  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 
3/2010. (I. 27.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 0106/11 
hrsz.-ú, 936 m2 nagyságú, 3,09 AK értékű szántó művelési ágú 
ingatlant értékesíti, továbbá az erre vonatkozó Pudelka Ferenc 
8130  Enying,  Vásártér  46.  szám  alatti  lakos  vételi  ajánlatát 
(45.000,-Ft/AK) elfogadja.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Határidő: folyamatos

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  0106/15  hrsz.-ú szántó  értékesítésére  irányuló 
melléklet  szerinti  határozati  javaslatot.  Kérdezi  a  képviselőket,  van-e  véleményük, 
hozzászólásuk 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 
4/2010. (I. 27.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 0106/15 
hrsz.-ú, 1211 m2 nagyságú, 4,00 AK értékű szántó művelési ágú 
ingatlant értékesíti,  továbbá az erre vonatkozó Raffael Ferenc 
8130  Enying,  Attila  utca  3.  szám  alatti  lakos  vételi  ajánlatát 
(45.000,-Ft/AK) elfogadja.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Határidő: folyamatos

1.62010. évi Közfoglalkoztatási terv

Tóth  Dezső polgármester  röviden  ismerteti  a  melléklet  szerinti  előterjesztést,  és  a 
közfoglalkoztatási  terv elfogadására irányuló határozati  javaslatot.  Jelzi,  hogy a határidő 
dátumában elírás történt, helyesen február 2. napjáról van szó. Kérdezi a képviselőket, van-e 
véleményük, hozzászólásuk ezzel kapcsolatban. Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra 
bocsátja  a  határozati  javaslat  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  azzal  egyetért,  kézfeltartással 
szavazzon.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
5/2010. (I. 27.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a határozat mellékletét képező „Enying város 
közfoglalkoztatási  terve  2010.  évre”  című  tervet  elfogadja, 
egyben  kijelenti,  hogy  a  rendszeres  szociális  segélyezettek 
közfoglalkoztatását 2010. évben nem tudja biztosítani.

Megbízza  a  Polgármestert,  hogy  az  elfogadott 
közfoglalkoztatási tervet 5 napon belül küldje meg a Magyar 
Államkincstárnak,  továbbá  felhatalmazza,  hogy  a  rendszeres 
szociális  segélyezettek  közfoglalkoztatásra  vonatkozó 
igényeivel  kapcsolatban  a  kérelmezőket  tájékoztassa  jelen 
döntésről.

Egyben  megbízza  Enying  Város  Szolgáltató  Intézményét  a  
Közfoglalkoztatási Tervben foglaltak végrehajtásával.

Határidő: a  közfoglalkoztatási  terv  kincstárnak  való 
megküldésére 2010. február 02.

egyebekben folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester

1.7Állásfoglalás I. kategóriás játékkaszinóval kapcsolatban

Tóth Dezső polgármester  elmondja,  hogy a  Velencei-tó  partján  létesítendő beruházással 
kapcsolatban, mely 2008-ban kezdődött, június 25-én hozott a testület egy döntést, melyben 
elvi  beleegyezését  adta  ahhoz,  hogy  a  város  közigazgatási  területén  I.  kategóriás 
játékkaszinó működtetésére koncessziós pályázatot írjanak ki.  A Fejér Megyei Közgyűlés 
határozatával azt kéri, hogy az önkormányzatok vonják vissza ilyen tartalmú döntésüket. 
Kéri a testület véleményét.

Nagy József  Ödön alpolgármester  véleménye  szerint  a  testület  akkori  állásfoglalásának 
semmi köze a sukorói kaszinóhoz, ahol a földügylet volt a gond, a kaszinó létesítését Sukoró 
most is akarja. Fenntartja korábbi véleményét, Enyingen is jó lenne, ha valaki ilyen kaszinót 
akarna  létesíteni,  nem  lenne  hátrányos  a  városra  nézve.  Szerinte  ne  vonja  vissza  a 
határozatot  a  testület.  A  korábbi  határozat  arról  szól,  ha  lenne  befektető,  aki  Enyingen 
kaszinót akarna létesíteni, és rendelkezne hozzá földterülettel, akkor megépíthetné. Bár az 
önkormányzat  nem  tartozik  kötelezettséggel  a  megyének,  a  megye  a  határozat 
visszavonását kérte, ezért javasolja így szavazásra bocsájtani.

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

A Képviselő-testület  3  igen szavazattal,  5  ellenszavazattal,  1  tartózkodással  az  alábbi  határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
6/2010. (I. 27.) számú határozata:
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Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a 
219/2008.  (VI.  25.)  számú  határozatának  visszavonására 
irányuló javaslatot nem fogadta el, azt hatályában továbbra is 
fenntartja.

2.Oktatási, Kulturális és Sportbizottság előterjesztései
2.1Intézményátszervezés a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskolában

Tóth  Dezső polgármester  elmondja,  hogy  egymást  követő  két  ciklusban  szavaztak  neki 
bizalmat a választópolgárok, és mindig két dolgot tartott a legfontosabbnak. Elsőként az „ép 
testben  ép  lélek”  érdekében  az  egészségügyet,  másodikként  pedig  az  oktatást.  Az 
intézményvezető  fordult  kéréssel  a  testülethez,  mert  strukturális  változások  lennének 
kívánatosak,  hogy  az  intézmény  megfeleljen  a  kor  elvárásainak,  eleget  tegyen  a 
kihívásoknak,  és  minél  több gyermeket  tartson meg.  Ha a  testület  elfogadja  a  határozati 
javaslatot,  sok  pedagógusi  műhelymunka  fogja  követni.  Kérdezi,  kíván-e  az 
intézményvezető hozzászólni.

Bedi Andrea intézményvezető szintén a strukturális bővítést szeretné hangsúlyozni.

Tóth  Dezső polgármester  kérdezi,  van-e  valakinek  kérdése,  kíván-e  valaki  hozzászólni. 
Ismerteti a hat osztályos gimnáziumi képzés indítására irányuló melléklet szerinti határozati 
javaslatot  azzal,  hogy  természetesen  itt  nem  gimnáziumi  nevelésről  van  szó,  hanem 
képzésről. 

Gál Balázs képviselő az OKS tagjaként elmondja, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta a 
határozati javaslatot, mert nem csak a város, de a térség gyermekeiről van szó, és egy igazán 
jó színvonalú intézmény működését szolgálja. A döntés a költségvetést nem érinti.

Tóth  Dezső polgármester  –  egyéb  hozzászólás  nem  lévén  -  szavazásra  bocsátja  a  hat 
osztályos gimnáziumi képzés indítására irányuló 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 
7/2010. (I. 27.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  2010/2011.  tanévtől  a  Herceg  Batthyány 
Fülöp Gimnázium és Általános Iskolában be kívánja vezetni a 
6. évfolyamos gimnáziumi képzést. 
A  tervezett  döntés  a  közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX. 
törvény  121.  §  (1)  bekezdés  15.  pontja  alapján 
intézményátszervezésnek  minősül,  melynek  feladattervét  a 
Képviselő-testület az alábbiakban határozza meg: 

1./ Az  Oktatási  Hivatal  Közép-dunántúli  Regionális 
Igazgatóságának  megkeresése  az  Országos  Szakértői 
Névjegyzékben  szereplő  közoktatási  szakértő 
kiválasztása  érdekében,  egyben  a  javasolt  szakértő 
véleményének beszerzése.
Határidő: azonnal
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Felelős: Tóth Dezső polgármester

2./ A  Fejér  Megyei  Önkormányzat  megkeresése 
szakvélemény megadása érdekében
Határidő:  a  közoktatási  szakértő  szakvéleményének 

megérkezését követően azonnal
Felelős:   Tóth Dezső polgármester

3./ A  közoktatási  törvény  által  meghatározott 
véleményezésre  jogosultak  (intézmény  alkalmazotti 
közössége,  szülői  szervezet,  diákönkormányzat) 
állásfoglalásának megkérése.
Határidő:  a  megyei  önkormányzat  szakvéleményének 

megérkezését követően azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

4./ A képviselő-testület végleges döntése, amely tartalmazza 
- az alapító okirat módosítását
- a csoportszámok meghatározását
- határidő tűzését a módosított  intézményi 

dokumentumok elkészítésére vonatkozóan.
Határidő:  a  véleményezésre  jogosultak  véleményének 

beérkezését  követően  azonnal  –  SZMSZ 
szerint

Felelős: Tóth Dezső polgármester

3.Jegyző, Aljegyző előterjesztései
3.1A közterület-használat  helyi  szabályozásáról  szóló  rendelet,  és  a  hozzá  kapcsolódó 
határozatok módosítása

Mihályfi Gábor aljegyző elmondja, hogy az első előterjesztése egy testületi illetve egy TFB 
döntés végrehajtására vonatkozik. A testület decemberben felkérte a hivatalt és az érintett 
intézményeket,  hogy  az  államháztartás  működési  rendjéről  szóló  jogszabályból  eredő 
feladatok  végrehajtásáról  egyeztessenek,  illetve  a  TFB  hasonló  tárgykörben  az  érintett 
határozatok,  alapító  okirat  illetve  rendelet  módosítását  javasolta.  Az  előterjesztés  részét 
képezi  egy  rendeletmódosítás,  kettő  határozati  javaslat,  valamint  az  alapító  okirat 
módosítása,  ami  szintén  határozati  forma.  Elmondja,  hogy  a  rendelet  elfogadásához 
minősített többség szükséges.

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

A  Képviselő-testület  9  igen,  egyhangú  szavazattal  a  közterület-használat  helyi  
szabályozásáról szóló 11/1999. (V. 10.) számú  rendeletének módosításáról jelen 
jegyzőkönyv mellékletét képező 2/2010. (II. 01.) számú rendeletet alkotja.

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  419  és  420/2009.   (XI.  25.)  számú  határozatok 
kiegészítésére  irányuló  határozati  javaslatot.  Kérdés,  hozzászólás  nem  lévén  szavazásra 
bocsátja  a  határozati  javaslat  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  azzal  egyetért,  kézfeltartással 
szavazzon.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
8/2010. (I. 27.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a 419/2009. (XI. 25.) számú és a 420/2009. (XI. 
25.) számú határozatát az alábbiakkal egészíti ki: 

…  „Az  ár  bruttó  összeg,  mely  az  ÁFA-t  tartalmazza.” 

Felhatalmazza …

Határidő: azonnal, illetve folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Tóth Dezső polgármester ismerteti a 273/2009. (VIII. 26.), 416 és 417/2009. (X. 25.) számú 
határozatok  kiegészítésére  irányuló  határozati  javaslatot.  Kérdés,  hozzászólás  nem  lévén 
szavazásra  bocsátja  a  határozati  javaslat  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  azzal  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
9/2010. (I. 27.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a 273/2009. (VIII. 26.) számú, a 416/2009. (XI. 
25.)  számú  és  a  417/2009.  (XI.  25.)  számú  határozatát  az 
alábbiakkal egészíti ki: 

…„A 2010. február 1. napjától indult ügyekben a határozatban 

feltüntetett díj nettó összeg, mely az ÁFA-t nem tartalmazza.” 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Tóth Dezső polgármester ismerteti a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására 
irányuló melléklet szerinti határozati javaslatot. Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra 
bocsátja  a  határozati  javaslat  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  azzal  egyetért,  kézfeltartással 
szavazzon.

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének  10/2010. (I. 27.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Polgármesteri 
Hivatal 73/2002. (IV. 24.) számú határozattal elfogadott alapító okiratát 2010. március 01-i 
hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 

- Az alapító okirat 7.3/b pontja a következő szakfeladatokkal egészül ki:

[7. Tevékenysége:
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7.3/b Alaptevékenységi szakfeladat szerinti besorolás:]
„360000 Víztermelés-, kezelés-, ellátás
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

882123 Temetési segély
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
889921 Szociális étkeztetés
889922 Házi segítségnyújtás
889924 Családsegítés
889969 Egyéb speciális ellátások”

- Az alapító okirat 7.4  pontja helyébe a következő 7.4 pont lép:

[7. Tevékenysége:]
„Vállalkozási tevékenysége:

681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

(Az  alaptevékenység  kiadásainak  4  %-a  vállalkozási 
tevékenység.)

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

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester 

3.2Enying Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet 
módosítása

Mihályfi  Gábor aljegyző  elmondja,  hogy  a  rendeletmódosítás  a  legutóbb  elfogadott 
állattartási  rendelethez  kapcsolódik,  annak  átvezetése,  illetve  egy  törvényi  kötelezettség 
átvezetése.  Kéri  a  testületet  a  rendelettervezet  elfogadására,  melyhez  minősített  többség 
szükséges.

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

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással  Enying 
Város  Önkormányzata Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló 11/2007.  
(III.  30.)  számú  rendeletének  módosításáról jelen  jegyzőkönyv  mellékletét  képező  
3/2010. (II. 01.) számú rendeletet alkotja.

3.3A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről  
és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló rendelet módosítása
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Mihályfi  Gábor aljegyző ismerteti,  hogy a Zöldfok Zrt.  képviselőjével  tárgyaltak,  a  Zrt. 
legutóbbi  ajánlatát  a PüB.  elfogadásra javasolta,  és  felkérte a hivatalt,  hogy készítse el  a 
rendelettervezetet.  Jelzi,  hogy az 1.  sz. melléklet 5)  pontjában tévesen a régi számadatok 
kerültek  feltüntetésre,  ismerteti  a  tényleges  számadatokat,  és  kéri  a  rendeletet  ezzel 
elfogadni. Tájékoztatásként elmondja, hogy a műanyag hulladékgyűjtő zsák ára nettó 328,- 
Ft.

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

A  Képviselő-testület  9  igen,  egyhangú  szavazattal  a  helyi  hulladékkezelési  
közszolgáltatás  rendjéről,  a  településtisztaság  egyes  kérdéseiről  és  a  
közszolgáltatás  díjának  megállapításáról  szóló 6/2007.  (III.  01.)  számú 
rendeletének  módosításáról jelen  jegyzőkönyv  mellékletét  képező  4/2010.  (II.  01.) 
számú rendeletet alkotja.

3.4Alapító okirat módosítása - Szirombontogató Óvoda

Mihályfi Gábor aljegyző elmondja, hogy a legutóbbi ülésen jóváhagyott feladatmegosztási 
megállapodás következtében megszüntetésre kerül az óvoda önálló bankszámlája, melynek 
átvezetését tartalmazza az alapító okirat melléklet szerinti módosítása.

Tóth Dezső polgármester - 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 
11/2010. (I. 27.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy a Szirombontogató Óvoda 128/2003.  (VI.25.) 
számú  képviselő-testületi  határozattal  elfogadott  alapító 
okiratát  2010.  március  01-i  hatállyal  az  alábbiak  szerint 
módosítja: 

- Az alapító okirat 4. pontja törlésre kerül, ezzel egyidejűleg a 
jelenlegi 5.-17. pont megjelölése 4.-16. pontra változik.

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

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester 

3.5A  köztisztviselőkkel  szemben  meghatározott  teljesítménykövetelmények  alapját 
képező célok
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Mihályfi Gábor aljegyző ismerteti, hogy a Ktv. 34. §-a ad felhatalmazást a köztisztviselőkkel 
szemben  meghatározott  teljesítménykövetelmények  alapját  képező  célok  elkészítésére, 
melyeket  a  jegyző  és  a  polgármester  jóváhagyott.  Kéri  elfogadni  a  melléklet  szerinti 
határozati javaslatot.

Tóth Dezső polgármester  ismerteti  a  határozati  javaslatot,  és  –  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 
12/2010. (I. 27.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy a  köztisztviselők jogállásáról  szóló 1992.  évi 
XXIII.  törvény  34.  §.  (3)  bekezdése  alapján  e  határozat 
melléklete  szerint  dönt  a  köztisztviselői 
teljesítménykövetelmények alapját képező célokról.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 
−a  meghatározott  teljesítménykövetelmények  alapján 
gondoskodjon  a  jegyzővel  szembeni 
teljesítménykövetelmények  2010.  február  15-ig  történő 
kidolgozásáról,  és  a  jegyző  részére  írásos  dokumentum 
formájában  történő  átadásáról,  amelyről  tájékoztassa  a 
képviselő-testületet soron következő ülésén,
−a  jegyző  teljesítmény  értékeléséről  a  képviselő-testületet 
tájékoztassa,
−a  jegyző,  valamint  a  többi  köztisztviselőt  érintő  – 
teljesítményértékeléssel  kapcsolatos  feladatellátást  kísérje 
figyelemmel.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy
−intézkedjen a Polgármesteri  Hivatal  köztisztviselői 2010.  évi 
egyéni teljesítménykövetelményeinek meghatározásáról.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Szörfi István jegyző

Az ülés rövid szünet után 16.07 órakor változatlan képviselői létszámmal folytatódik.

4.Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztései
4.1Víziközmű társulat alakításának jelenlegi állapota
4.1.1Tájékoztatás belépési lehetőségről

Bíró  Attila TFB  elnök  ismerteti  a  bizottság  hivatalos  levél  küldésére  irányuló  melléklet 
szerinti 1/2010. (I. 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.
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A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
13/2010. (I. 27.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt,  hogy 
hivatalos levél formájában tájékoztassa a csatornázott ingatlan 
tulajdonosokat  a  Viziközmű  Társulat  alakítása  kapcsán  a 
belépési lehetőségeiről.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Határidő: folyamatos

4.1.2Üres ingatlanok

Bíró  Attila TFB  elnök  ismerteti  a  bizottság  üres  ingatlanokkal  javaslattételre  irányuló 
melléklet szerinti 2/2010. (I. 14.) számú határozati javaslatát.

Nagy József Ödön képviselő akadályoztatása miatt nem tudott részt venni a TFB ülésén, de 
Gál Zoltántól azt a tájékoztatást kapták, hogy belterületi csatornázási terv addig készülhet, 
ameddig van épület. Ha egy utca utolsó telkén épület van, és addig csupa üres telek, akkor a 
házig  kell  készíteni  a  tervet.  Az  önerőt  azonban  elő  kell  teremteni,  mert  a  költség 
felszámolódik. Az önkormányzati üres telkek esetében ez jó, mert nem kell fizetni, de az 
üres  telkek  tulajdonosai  miért  ne  csatlakozhatnának?!  Ő  maga  három  ingatlan 
vonatkozásában adott  meghatalmazást,  de  vissza fogja  vonni.  Az előzetes  koncepcióhoz 
képest most teljesen ellentétes döntéseket készül hozni a testület. Ahol csatorna nem valósul 
meg, azokat az ingatlanokat nem is lehet bevonni, de ahol megvalósul, azokat miért nem 
vonják be.

Tóth Dezső polgármester érdemi szakmai választ  nem tud adni,  a  TFB ülésén így nem 
került szóba, de a rendkívüli ülésen visszatérhetnek rá.

Nagy  József  Ödön képviselő  szerint  a  másik  ügyben  sem  indokolt  rendkívüli  ülés 
összehívása. Nem ért egyet a felmentésadással, mindenkit kötelezni kellene szerinte az üres 
telkek  vonatkozásában  is.  Úgy  beszélnek  a  képviselők,  mintha  lenne  pénze  az 
önkormányzatnak. Ha mindenkinek kedvezményt adnak, ki fogja megfizetni?

Tóth Dezső polgármester szerint azért kellene kihagyni őket, hogy meglegyen a szükséges 
%.

Mohai Istvánné és Bíró Attila képviselők megerősítik, hogy ez hangzott el az ülésen is.

Nagy József Ödön képviselő javasolja a határozat szövegében az ’üres’ kifejezés helyett a 
’beépítetlen’  szót  használni  Kérdezi,  hogy  később,  a  beépítést  követően  hogyan  lehet 
kötelezni az ingatlantulajdonost a hozzájárulás megfizetésére.

Bíró Attila TFB elnök elmondja, hogy erre törvény van.

Závodni Lászlóné pénzügyi vezető felhívja rá a figyelmet, hogy így az egységre jutó költség 
nőni fog. Az ingatlanok száma ugyanis osztószám, ha csökken, a lakóegységre jutó összeg 
emelkedik.
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Nagy József Ödön képviselő szerint is így van, lehet, hogy az egy ingatlanra jutó költség így 
nem 280 eFt lesz, hanem 320 eFt.

Tóth Dezső polgármester kérdezi, ki volt a határozati javaslat megfogalmazója.

Bíró Attila TFB elnök elmondja, hogy Gömbös József és jegyző úr fogalmazta meg azt.

Mihályfi Gábor aljegyző felhívja rá a figyelmet,  hogy ez csak egy javaslat az előkészítő 
bizottság felé, a bizottságnak nem kötelező figyelembe venni azt.

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

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
14/2010. (I. 27.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  javasolja  a  Viziközmű  Társulat  Előkészítő 
Bizottsága számára, hogy a beépítetlen ingatlanok tekintetében 
az alábbiak szerint rendelkezzen:

- A beépítetlen ingatlanok nem képezik a Viziközmű Társulat 
alakítása kapcsán az érdekeltségi terület részét, azonban ezen 
ingatlan  tulajdonosoknak  lehetőségük  van  az  önkéntes 
belépésre.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Határidő: folyamatos

4.1.3Csatornázott ingatlanok

Bíró  Attila TFB  elnök  ismerteti  a  bizottság  csatornázott  ingatlanokkal  kapcsolatos 
javaslattételre irányuló melléklet szerinti 3/2010. (I. 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  6 igen szavazattal,  2 ellenszavazattal,  1 tartózkodással  az alábbi  határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
15/2010. (I. 27.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  javasolja  a  Viziközmű  Társulat  Ellenőrző 
Bizottsága  számára,  hogy  a  csatornázott  ingatlanok 
tekintetében az alábbiak szerint rendelkezzen:
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-  A  csatornázott  ingatlanok  a  Viziközmű  Társulat  alakítása 
kapcsán nem képezik az érdekeltségi terület részét.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Határidő: folyamatos

4.2Szirombontogató Óvoda felújítása kapcsán fejlesztési cél meghatározása
/Jegyzői módosító javaslat: Határozatok visszavonása/

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság pályázati részvételre irányuló melléklet szerinti 
4/2010. (I. 14.) számú határozati javaslatát.

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

Závodni Lászlóné pénzügyi vezető elmondja, hogy a pályázat önrésze 11 millió Ft,  ez a 
tervezés most kerül majd sorra. Felhívja rá a figyelmet, hogy a pályázatíró céggel kötendő 
szerződéskor  figyelni  kell  a  tervezői  díj  fizetésére,  ennek a  költségét  is  be  kell  tervezni. 
Akkor is, ha nem nyer a pályázat.

Dr.  Lelkes  Ákos alpolgármester  kérdezi,  hogy  erre  van-e  már  terv.  Szeretné  tudni, 
mennyibe kerül a terv elkészítése.

Závodni Lászlóné pénzügyi vezető tájékoztatásként elmondja, hogy a Vas G. utcai épület 
terve  kb.  1.210  eFt  volt,  ha  jól  emlékszik.  A  bölcsődénél  nem  emlékszik,  kb.  milliós 
nagyságrendről van szó.

Gál Balázs képviselő elmondja, hogy tervekre is lehet pályázni, kérdezi, hogy erre van-e 
pályázati lehetőség.

Závodni Lászlóné pénzügyi vezető szerint erre nincs pályázati lehetőség.

Tóth Dezső polgármester kéri elolvasni a jegyzői módosító javaslatot,  ismerteti  a jegyző 
melléklet szerinti levelét. Elmondja, hogy az önkormányzat önhibáján kívül nehéz anyagi 
helyzetbe került, 50 millió Ft-tal kevesebb idén az állami támogatás.

Nagy  József  Ödön képviselő  elmondja,  hogy  a  pályázat  infrastruktúrafejlesztésre  és 
kapacitásbővítésre vonatkozik. Kérdezi, hogy mekkora kapacitásbővítésről van szó, illetve 
mik a további tervek a bozsoki óvodával.

Tolnai  Zsuzsa óvodavezető  ismerteti,  hogy  több  előkészítő  megbeszélés  volt  már  ezzel 
kapcsolatban a tervezővel is. Pálinkás Anett segítségével a Váti Kht-től kaptak tájékoztatást. 
A  pályázat  férőhelybővítést  ír  elő,  a  befogadó  képességet  lehetne  növelni,  ami 
tulajdonképpen tornaszoba hozzáépítése, és a csoportszobák növelése lenne. A Vas G. utcai 
épületre a pályázható pénz kevés lenne. Új óvoda építését is megnézték, de ott csak 75%-os 
lenne a támogatás, így nagyobb önrészt igényelne.

Tóth Dezső polgármester ismerteti a melléklet szerinti jegyzői módosító javaslatot.

Botos  Sándor képviselő  kérdezi,  mi  van  a  csatornapályázatra  félretett  pénzzel.  Ha  a 
csatornapályázat nem jön össze, mi lesz? Mikor írják ki az egy fordulós pályázatot?
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Tóth  Dezső polgármester  elmondja,  hogy azt  a  tájékoztatást  kapta,  hogy január  végén, 
február közepén kerül kiírásra. Gondolja, hogy a beadási határidő 90 nap lesz.

Mihályfi Gábor aljegyző felhívja rá a figyelmet, hogy a költségvetési koncepció nulla Ft-ot 
tartalmaz a csatornázásra.

Tóth Dezső polgármester felhívja rá a figyelmet, hogy a testület úgy foglalt állást, hogy a 
csatornázás prioritást élvez. A beadási határidő kb. május közepe lesz, az elbírálás újra kb. 
90 nap.

Nagy József Ödön képviselő szerint már többször elhangzott, hogy az önkormányzatnak 
nem  kerül  pénzbe,  de  a  saját  ingatlanok  után  ugyanúgy  fizetni  kell.  Eddig  nem  tettek 
különbséget  jogi  személy és  nem jogi  személy  között  sem.  Szerinte  másra  ígérvényt  ne 
tegyen a testület, még ha indokolt is lenne. Szerinte hagyni kellene, hadd készítsék az egy 
fordulós pályázatot, ami nem kis feladat. Nem támogatja így a fejlesztést.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester kérdezi, hogy elképzelhető-e úgy a csatornapályázat, hogy 
a költségvetésben nincs előirányzat tervezve pénzösszeggel.

Mihályfi  Gábor aljegyző  elmondja,  hogy  99  érintett  önkormányzati  ingatlan  van, 
melyeknek kb. 28 millió Ft a hozzájárulási összege. És akkor még arról nem is esett szó, 
hogy a csatornához az önrészt hogyan biztosítják.

Tóth Dezső polgármester összegzi tehát, hogy a fejlesztési céltartalék csak a szükséges pénz 
csak egy részét fedezné.

Gál Balázs képviselő elmondja, hogy a Jegyző úr által leírtaknak tudatában van minden 
képviselő, prioritást kell, hogy élvezzen a szennyvíz. De ehhez két dolog hiányzik, a pénz és 
a bizalom. Nincs pénz a fejlesztésre, ugyanakkor az óvodára szükség van, de a csatornára is, 
mert nem tud továbblépni a város. Ami a bizalom hiányát illeti, nincs garancia a pályázat 
elnyerésére,  volt  egy eredményes pályázat,  de sem a testület,  sem a lakosság nem bízik 
benne, hogy végig tudjuk vinni. Fejleszteni is szeretnének, de a szennyvizet is szeretnék.

Tóth  Dezső polgármester  bízik  benne,  hogy  ha  a  testület  találkozik  a  csapattal,  akiket 
Gebula Béla Ákos képviselő ajánlott, ők végig tudják majd menedzselni.

Dr.  Lelkes  Ákos alpolgármester  felhívja  rá  a  figyelmet,  hogy  ez  nem  az  ő  szájukból 
hangzott el, és főleg nem pénz nélkül.

Nagy József Ödön képviselő javasolja később visszatérni az óvoda fejlesztés témájára.

Tóth Dezső polgármester javasolja szavazni a módosító javaslatról.

Mihályfi  Gábor aljegyző  szerint  a  jegyzői  előterjesztés  önálló,  nem  módosító  javaslat. 
Javasolja  a  bizottsági  javaslatról  szavazni elsőként,  és  utána a jegyzői  előterjesztésről.  A 
döntésekhez minősített többség szükséges tekintettel az összegek nagyságára.

Tóth Dezső polgármester  szavazásra  bocsátja  a  TFB határozati  javaslatának elfogadását. 
Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület  4 igen szavazattal,  2 ellenszavazattal,  3 tartózkodással  az alábbi  határozatot  
hozta:
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Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
16/2010. (I. 27.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közép-
dunántúli  Operatív Program keretében meghirdetett  KDOP – 
2009-5.1.1 kódszámú, Közoktatási infrastrukturális fejlesztés c. 
pályázati  támogatásra  kiírt  pályázaton  az  önkormányzat 
részvételére irányuló határozati javaslatot nem fogadta el.

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti,  majd  szavazásra  bocsátja  a  korábbi  döntések 
visszavonására irányuló melléklet szerinti jegyzői határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy 
aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület  4 igen szavazattal,  1 ellenszavazattal,  4 tartózkodással  az alábbi  határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
17/2010. (I. 27.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a korábbi 
döntések visszavonására irányuló jegyzői határozati javaslatot 
nem fogadta el.

Nagy József Ödön képviselő kérdezi, hogy miért egyben tette fel szavazásra Polgármester 
úr a korábbi döntések visszavonását. Szerinte ezekről nem lehet csomagban szavazni, kéri 
egyesével szavazásra bocsátani.

Mihályfi Gábor aljegyző elmondja, hogy ha ezeket visszavonta volna a testület,  akkor a 
következő  határozati  javaslattal  csak  a  szennyvíz-beruházást  jelölhetné  meg  egyedüli 
fejlesztésként. Javasolja egyesével szavazásra bocsátani a korábbi döntések visszavonását.

Tolnai  Zsuzsa óvodavezető  elmondja,  hogy  2009.  decemberi  vagy  novemberi  testületi 
határozat van róla, hogy a pályázatra 11 millió Ft önrészt biztosít az önkormányzat. Most 
azonban a pályázatot nem támogatta. Ezek a döntések egymásnak ellent mondanak.

Mihályfi Gábor aljegyző ismerteti a 384/2009. (XI. 25.) számú határozatot.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester szerint úgy kellene feltenni szavazásra, hogy ki tartja fenn 
továbbra is. Szerinte így nagyobb esély lenne arra, hogy a kívánt célt érjék el.

Mihályfi  Gábor aljegyző  nem  tudja,  melyik  elfogadását  tartja  Alpolgármester  úr 
kétségesnek, de mindenképpen a visszavonásról kellene szavazni.

Nagy József Ödön képviselő szerint nincs jelentősége, hogy a biztosításról döntöttek, ha 
aztán a költségvetésben mégsincs összeg.

Tóth Dezső polgármester kérdezi a pénzügyi vezetőt, hogy a délelőtti megbeszélés végén 
mekkora hiánynál álltak meg.

Závodni  Lászlóné pénzügyi  vezető  nem javasolja  keverni  a  működést  a  fejlesztéssel.  A 
működési hitel 250 millió Ft, a fejlesztési hitel 26.513 eFt, amiben most más fejlesztések is 
benne vannak az eredetileg tervezetthez képest, ezért a következő PüB ülésen újra kellene 
tárgyalni.  Délelőtt a működési hitel lefaragásáról beszélgettek. A jövőben el kell felejteni, 
hogy működési hitelből fejlesszenek.
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Dr. Lelkes Ákos alpolgármester felhívja rá a figyelmet, hogy az óvoda fejlesztésénél is a 
támogató döntésről szavaztak, véleménye szerint úgy igazságos, ha itt is a korábbi döntések 
fenntartását bocsátja Polgármester úr szavazásra.

Mihályfi Gábor aljegyző elmondja, hogy korábban már szavazott a testület a támogatásról, 
most a visszavonásról kellene dönteni.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester szerint a kérdés feltevésétől függ, hogy átmegy-e a javaslat. 
Ha  a  visszavonást  teszi  fel,  kevésbé  fog  összejönni  a  nyolc  szavazat,  szerinte  az 
ellenszavazat több lesz.

Tóth  Dezső polgármester  újra  ismerteti  a  korábbi  döntések  visszavonására  irányuló 
határozati javaslatot.

Királyné Csernánszki Ilona bölcsődevezető elmondja, hogy a VÁTI Kht. már befogadta a 
pályázatot,  a  tervezési  költséggel  már  tartozik  az  önkormányzat.  Szerinte  meg  kellene 
gondolni a visszavonást.

Botos Sándor képviselő kérdezi, hogy a bölcsőde meddig kapta meg a működési engedélyt 
az ÁNTSZ kifogását követően. Ez a fejlesztés összefügg vele, ha jól tudja.

Tóth Dezső polgármester ismerteti, hogy döntés született róla, hogy 4 millió Ft-ot biztosít az 
önkormányzat  a  bölcsőde  felújítására,  így  2009.  december  31-ig  megkapták  a  működési 
engedélyt. Döntés született arról is, hogy a tárgyban pályázatot nyújt be az önkormányzat, 
és ha nyer, nem 4 millió Ft-ot, hanem 8 millió Ft-ot fordít a bölcsődére. Szavazásra bocsátja a 
384/2009.  (XI.  25.)  számú  határozat  visszavonását.  Kéri,  hogy  aki  azzal  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület igen szavazat nélkül, 1 ellenszavazattal, 8 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
18/2010. (I. 27.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a 
Mezőföldi Többcélú Kistérségi Társulás által az orvosi ügyelet 
felújítására  benyújtandó  KDOP-2009-5.2.1/a  számú  pályázat 
önrészére  vonatkozó  384/2009.  (XI.  25.)  számú  határozat 
visszavonására irányuló határozati javaslatot nem fogadta el. 

Nagy  József  Ödön képviselő  szerint  kevesen  vannak  a  jelenlévő  képviselők,  és  nem 
szembesültek még vele, hogy a költségvetés hogy áll. Javasolja levenni a napirendről, mert 
így érdekek sérülnek.

Mihályfi  Gábor aljegyző  felhívja  rá  a  figyelmet,  hogy  az  óvoda  pályázat  a  minősített 
többséget  nem kapta meg,  ezért  kéri,  hogy az  önrészre vonatkozó határozatokat  vonják 
vissza.  Javasolja szavazásra bocsátani a többi döntés visszavonását is.  Véleménye szerint 
Jegyző úr újra megteszi majd előterjesztését a következő ülésen.

Tolnai Zsuzsa óvodavezető fontosnak tartja, hogy az óvoda a kötelező feladatellátás része. 
Kéri, hogy próbáljanak ez alapján rangsorolni.
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Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a389 és 390/2009. (XI. 25.) számú határozat 
visszavonását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület igen szavazat nélkül, 5 ellenszavazattal, 4 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
19/2010. (I. 27.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvoda 
pályázat önrészére vonatkozó 389/2009. (XI. 25.) és 390/2009. 
(XI. 25.) számú határozatok visszavonására irányuló határozati 
javaslatot nem fogadta el. 

Nagy  József  Ödön képviselő  szerint  az  előkészítetlenség  és  a  pénzhiány  az  oka  az 
impotenciának.

Mihályfi Gábor aljegyző kéri, hogy minden ezzel a napirenddel kapcsolatos döntést vonjon 
vissza a testület, majd vegyék le napirendről.

Tóth  Dezső polgármester  szavazásra  bocsátja  a  16-19/2010.  (I.  27.)  számú  határozatok 
visszavonására irányuló 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 
20/2010. (I. 27.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a „Szirombontogató Óvoda felújítása kapcsán 
fejlesztési cél meghatározása” napirendi pont tárgyalása során 
hozott 16/2010.  (I.  27.),  17/2010.  (I.  27.),  18/2010.  (I.  27.), 
19/2010. (I. 27.) számú határozatokat visszavonja.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a „Szirombontogató Óvoda felújítása kapcsán 
fejlesztési  cél  meghatározása”  napirendi  pont  napirendről  való  levételét. Kéri,  hogy  aki 
azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a 4.2 napirendi pontot levette napirendjéről.

4.3Balassa Ferenc kérelme

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság kérelem elutasítására irányuló melléklet szerinti 
5/2010. (I. 14.) számú határozati javaslatát.

Tóth Dezső polgármester  szerint  a  probléma nem csak a  Deák F.  utcára  vonatkozik.  A 
Kossuth utca mindkét oldalán megállni tilos, a boltok 90%-a pedig a páratlan oldalon van, 
így a Deák F. utcában állnak meg mindkét oldalon. Legalább az egyik oldalon szabályozni 
kellene. Javasolja, hogy a barkácsbolt felöli oldalon ne lehessen megállni.

Nagy József Ödön képviselő felhívja rá a figyelmet, hogy ott várakozni tilos.
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Tóth  Dezső polgármester  szerint  ebben  az  esetben  akkor  a  rendőrség  járjon  el.  Egyén 
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 
21/2010. (I. 27.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy Balassa Ferenc 8130 Enying, Deák Ferenc köz 
10. szám alatti lakos kérelmét nem támogatja, tekintettel arra, 
hogy a szóban forgó utca tekintetében a KRESZ szabályainak 
betartása  mellett  indokolatlannak  ítéli  meg  közlekedési  tábla 
elhelyezését.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Határidő: folyamatos

4.4Szabadság tér 10. értékesítése kapcsán versenytárgyalás kiírása

Bíró Attila TFB elnök  ismerteti  a bizottság versenytárgyalás kiírására irányuló melléklet 
szerinti 7/2010. (I. 14.) számú határozati javaslatát.

Tóth  Dezső polgármester  tájékoztatásként  elmondja,  hogy  a  kiírás  megjelenik  majd  a 
megyei  hírlapban,  a  Hírmondóban,  a  Városi  TV-ben,  valamint  olvasható  majd  a  város 
honlapján, és a hirdetőn. 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 
22/2010. (I. 27.) 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

4.5Korábbi döntés visszavonása – 46/2009. (II. 25.)
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Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság korábbi döntés visszavonására irányuló melléklet 
szerinti 10/2010. (I. 14.) számú határozati javaslatát.

Mihályfi  Gábor aljegyző  elmondja,  hogy  arról  a  határozatról  van  szó,  melyben 
kinyilvánította a testület, hogy 2010-ben kíván élni a Norvég Alaphoz benyújtható pályázati 
lehetőséggel.

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 
23/2010. (I. 27.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  46/2009.  (II.25.)  számú  Képviselő-testületi 
határozatát visszavonja.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Határidő: azonnal

4.6E.ON Energiaszolgáltató Kft. szerződés módosítási ajánlata

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság ajánlat elutasítására irányuló melléklet szerinti 
11/2010. (I. 14.) számú határozati javaslatát.

Mihályfi Gábor aljegyző ismerteti, hogy az ajánlattal kapcsolatban felmerült egy félreértés 
azzal  kapcsolatban,  hogy  csak  január  1-jén  lehet  megszüntetni  a  szerződést  függetlenül 
attól, hogy az ingatlant értékesítették, vagy új a fogyasztó az ingatlan vonatkozásában. A 
szolgáltató  tájékoztatása  alapján  ez  a  megkötés  csak  arra  az  esetre  vonatkozik,  ha  az 
önkormányzat  az  összes  ingatlanra  vonatkozó  szerződést  kívánja  megszüntetni.  Ezért 
módosító javaslata, hogy a testület fogadja el az ajánlatot, és hatalmazza fel a polgármestert 
a szerződés-módosítás aláírására.

Tóth Dezső polgármester – egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén - 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 
24/2010. (I. 27.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az E.ON 
Energiaszolgáltató  Kft.  szerződésmódosítási  ajánlatának 
elfogadására,  a  szerződésmódosítás  aláírására  vonatkozó 
módosító javaslatot elfogadta.

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 
25/2010. (I. 27.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  az  E.ON  Energiaszolgáltató  Kft. 
szerződésmódosítási ajánlatát elfogadja.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Határidő: azonnal

4.7Napirendről levéve

4.8Haszonkölcsön szerződés kötése – Bézi S.

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság haszonkölcsön szerződés megkötésére irányuló 
melléklet szerinti 12/2010. (I. 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, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
26/2010. (I. 27.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a 2010. évben haszonkölcsön szerződést köt az 
enyingi  0151/2  hrsz.-ú  3.5226  m2  nagyságú  gyep  (rét)  erdő, 
nádas  művelési  ágú  ingatlan  tekintetében  azok  tisztán  és 
rendben tartása fejében 3  Bézi Sándor 8130 Enying, Szeszgyár 
utca  3.  szám  alatti  kérelmezővel  határozott  időre,  2010. 
december 31. napjáig.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Határidő: 2010. január 31.

4.9Haszonkölcsön szerződés kötése – Till B.

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság haszonkölcsön szerződés megkötésére irányuló 
melléklet szerinti 13/2010. (I. 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 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:
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Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
27/2010. (I. 27.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a 2010. évben haszonkölcsön szerződést köt az 
enyingi 1128 és 1129 ingatlanok tekintetében 1 évre, az enyingi 
1134, 1136, 1137, 1138, 1139/1, 1139/2, 1103 hrsz-ú ingatlanok 
tekintetében azok tisztán és rendben tartása fejében 3 évre Till 
Balázs  8130  Enying,  Ságvári  Endre  u.  7/A  szám  alatti 
kérelmezővel határozott időre.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Határidő: 2010. január 31.

4.10Tájékoztatás bizottsági hatáskörben hozott határozatokról

Bíró Attila TFB elnök ismerteti, hogy a bizottság haszonbérbe adásról döntött, szóba került 
a  volt  CBA  helyén  piac  kialakítása,  ami  jelenleg  vizsgálat  tárgyát  képezi,  így  később 
visszatér rá a bizottság.

Tóth  Dezső polgármester  részben  egyetért  a  CBA-t  érintő  bizottsági  határozattal. 
Véleménye  szerint  azonban  a  folyamatos  határidő  nem  jó,  mert  csak  elnapolják  ezzel. 
Szeretné,  ha  minél  előbb  hasznosítanák  a  helyiséget.  Fontosnak  tartja,  hogy  legyen 
ideiglenes elárusítóhely, ahol az őstermelők értékesíthetik áruikat.

Nagy József Ödön képviselő szeretné, ha a Műv. Ház venné át az üzemeltetést, mert ez a 
legnagyobb  létesítménye  a  városnak,  ahol  rendezvényeket  lehetne  szervezni.  Akár 
esküvőre, akár más célra ideális lenne, és szemben van a Műv. Házzal. Szerinte eddig is 
megoldották az ideiglenes elárusítóhely problémáját.

Bíró  Attila TFB  elnök  felhívja  rá  a  figyelmet,  hogy  bizottsági  hatáskörben  hozott 
határozatról van szó.

Nagy József Ödön képviselő szerint a bérbeadás valóban bizottsági hatáskör, de hogy me-
lyik intézményhez csoportosítsák át, az testületi.

Mihályfi Gábor aljegyző jelzi, hogy ez nincs az ülés napirendjén.

Az ülés rövid szünet után 17.35 órakor folytatódik. Buzási Beáta képviselő távozott az ülésről, a testület lét-
száma 8 fő.

5.Pénzügyi Bizottság előterjesztései
5.1A költségvetési szervek költségvetésének tervezéséhez kapcsolódó döntésekről
5.1.1Megvalósítási terv

Nyikos István PüB tag ismerteti a megvalósítási terv készítésétől való eltekintésre irányuló, 
melléklet szerinti 2/2010. (I. 19.) számú bizottsági határozatot.
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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, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
28/2010. (I. 27.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy hatá-
rozott,  hogy az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél 
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 90. § (4) 
bekezdésében  foglalt  megvalósítási  terv  elkészítésétől 
2010-2011. években eltekint.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Szörfi István jegyző

5.1.2Teljesítményterv

Nyikos István PüB tag ismerteti a teljesítményterv készítésétől való eltekintésre irányuló, 
melléklet szerinti 3/2010. (I. 19.) 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, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
29/2010. (I. 27.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy hatá-
rozott,  hogy  nem kéri  az  irányítása  alá  tartozó  költségvetési 
szerveknél az államháztartásról  szóló 1992.  évi XXXVIII.  Tör-
vény 90. § (5) bekezdésében foglalt teljesítményterv készítését.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Szörfi István jegyző

5.22010. évi költségvetésről
5.2.1Cafetéria

Nyikos István PüB tag ismerteti cafetéria tervezésére irányuló, melléklet szerinti 4/2010. (I. 
19.) számú bizottsági határozatot.

Tóth Dezső polgármester sajnálja, hogy idáig jutott az önkormányzat, és kérdezi a jelenlé-
vőket, van-e hozzászólásuk. Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati 
javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
30/2010. (I. 27.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2010. 
évi költségvetésében a közalkalmazottaknál cafetéria törlésére, 
a köztisztviselőknél a jogszabály által előírt minimális szinten 
való szerepeltetésére irányuló határozati javaslatot nem fogadta 
el.

5.2.2Minőségi bér kifizetése

Nyikos István PüB tag ismerteti a minőségi bér év végi kifizetésére irányuló, melléklet sze-
rinti 5/2010. (I. 19.) 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, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
31/2010. (I. 27.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a 2010. évben kifizetett minőségi bérek és 2%-
os  keresetkiegészítés  előirányzatát  a  Képviselő-testület 
legkésőbb 2010. december hónapban szükség szerint rendezi.

5.3Belső ellenőri jelentés a Városi Bölcsőde gazdálkodásának ellenőrzéséről

Nyikos István PüB tag ismerteti a belső ellenőri jelentés elfogadására irányuló, melléklet 
szerinti 7/2010. (I. 19.) 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, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
32/2010. (I. 27.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a Városi Bölcsőde gazdálkodásáról szóló belső 
ellenőri jelentést jelen határozat melléklete szerint elfogadja.

Felkéri  az intézmény vezetőjét,  hogy az intézkedési  tervet  30 
napon belül készítse el.

Határidő: 2010. február 27.
Felelős: Királyné Csernánszki Ilona intézményvezető
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5.4Intézkedési terv a Művelődési Ház ellenőri jelentésére

Nyikos István PüB tag ismerteti az intézkedési terv elfogadására irányuló, melléklet szerinti 
8/2010. (I. 19.) 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, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
33/2010. (I. 27.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár 
8/2009.  számú  belső  ellenőri  jelentéséhez  kapcsolódó 
intézkedési tervet jelen határozat melléklete szerint elfogadja.

Határidő: folyamatos
Felelős: Nemes Diána intézményvezető

5.5Szerződés tervezet belső ellenőri feladatok ellátására

Nyikos István PüB tag ismerteti szerződés tervezet elfogadására irányuló, melléklet szerinti 
9/2010. (I. 19.) 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, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
34/2010. (I. 27.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  2010.  évi  belső  ellenőri  tervben  foglalt 
feladatok  ellátásával  a  Horváth  és  Társa  Könyvelő  és 
Könyvvizsgáló  Korlátolt  Felelősségű  Társaságot  (8000 
Székesfehérvár, Zombori u. 6. 1 /2. képviseli: Mikóné Horváth 
Rita).

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 
szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

5.6A Zöldfok Zrt. ajánlata a lakossági hulladékkezelési díjra
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5.6.12010. évi költségkalkuláció

Nyikos István PüB tag ismerteti a költségkalkuláció elfogadására irányuló, melléklet szerin-
ti 10/2010. (I. 19.) számú bizottsági határozatot.

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

A Képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
35/2010. (I. 27.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy a  Zöldfok Zrt.  2010.  évi  költségkalkulációját 
melléklet szerint elfogadja.

Felhatalmazza  a  Polgármestert  a  megállapodás-módosítás 
aláírására.  Felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt  a  rendelet-
módosítás előkészítésére.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester
 Szörfi István jegyző

5.6.2Hulladékudvar üzemeltetési költségek

Nyikos István PüB tag ismerteti az üzemelési költségek felvállalásának elutasítására irányu-
ló, melléklet szerinti 11/2010. (I. 19.) számú bizottsági határozatot.

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

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
36/2010. (I. 27.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  az  Enyingen  létesítendő  hulladékudvar 
üzemeltetési költségét nem vállalja magára.

Felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt,  hogy  az  önkormányzati 
rendeletmódosítást e határozat szerint készítse elő.

Határidő: folyamatos
Felelős: Szörfi István jegyző

5.7A Városi Bölcsőde laptop vásárlása

Nyikos István PüB tag ismerteti a többletbevétel felhasználásának engedélyezésére irányu-
ló, melléklet szerinti 12/2010. (I. 19.) számú bizottsági határozatot. 
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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 7 igen, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással szavazattal az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
37/2010. (I. 27.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a Városi Bölcsőde részére engedélyezi 200 eFt 
többletbevétel felhasználását laptop vásárlásra.

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

Határidő: azonnal illetve folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester
 Királyné Csernánszki Ilona bölcsődevezető

5.8A Polgári Védelem közüzemi díjhátraléka

Nyikos  István PüB  tag  ismerteti  a  díjhátralék  követelésére  irányuló,  melléklet  szerinti 
13/2010. (I. 19.) számú bizottsági határozatot. 

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

A Képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
38/2010. (I. 27.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Fejér  Megyei  Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság  részére  fizetési  meghagyást  küld  az  általa  2009. 
december  23.  napjáig  használt  helyiségek  (8130  Enying, 
Szabadság  tér  14.)  tekintetében  fennálló  meg  nem  fizetett 
közüzemi és egyéb működési költségek beszedése érdekében.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

5.9Támogatási pénzmaradványról való lemondás FMÖH-Főépítészi és Terfejl-i Iroda

Nyikos István PüB tag ismerteti a pénzmaradványról való lemondásra irányuló, melléklet 
szerinti 14/2010. (I. 19.) számú bizottsági határozatot. 
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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 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
39/2010. (I. 27.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Fejér  Megyei  Önkormányzati  Hivatal 
Főépítészi  és Területfejlesztési  Irodán nyilvántartott  7.287,-  Ft 
támogatási maradványról lemond.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

5.10EVSZI kérelme

Nyikos István PüB tag ismerteti az EVSZI előirányzat biztosítására irányuló, melléklet sze-
rinti 15/2010. (I. 19.) 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 
40/2010. (I. 27.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy Enying Város Szolgáltató Intézménye részére, 
a  Herceg  Batthyány  Fülöp  Gimnázium  és  Általános  Iskola 
keringető szivattyújának cseréjére 192.330,- Ft-ot biztosít a 2010. 
évi költségvetés dologi kiadásai terhére.

Határidő: azonnal illetve folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester
 Viplak Tibor EVSZI vezető

6.Vegyes ügyek
6.1Zöldfok Zrt. levele

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy a Zöldfok Zrt. vezérigazgatója Szabó Zoltán ke-
reste meg levélben a céggel szemben megfogalmazott kritikák miatt. Ismerteti a vezérigaz-
gató melléklet szerinti levelét, melyben arról tájékoztat, hogy a cég minden fórumon cáfolta 
a negatív véleményeket, s számadatokkal támasztja alá álláspontját.
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6.2Tájékoztatás peres ügyről

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy a novemberi ülésen már tájékoztatást kapott a tes-
tület Mészárosné Pribék Hajnalka és a Polgármesteri Hivatal közötti munkaügyi perben a 
másod fokú bíróság megváltoztatta az első fokú bíróság döntését, és a hivatalt kettő havi il-
letménynek megfelelő kártérítésre és a perköltség megfizetésére kötelezte alperest, azaz a 
Polgármesteri Hivatalt. Megérkezett az írásos ítélet, melynek birtokában a Polgármesteri Hi-
vatal felülvizsgálati kérelmet nyújt be a Fővárosi Ítélőtáblához, melyben kérik a - megítélé-
sük szerint - megalapozatlan döntés hatályon kívül helyezését.

Kérdezi van-e valakinek közérdekű bejelentenivalója. Egyéb hozzászólás nem lévén a nyílt 
ülést 17.45 órakor bezárja. 

Enying, 2010. február 2.

 Tóth Dezső Mihályfi Gábor
polgármester      aljegyző

Bíró Attila Károly Botos Sándor
       hitelesítő    hitelesítő
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