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JEGYZİKÖNYV 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
 2010. május 4-én 

megtartott rendkívüli  nyílt ülésérıl 
 
 
Helye:    Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
    8130 Enying, Kossuth u. 26. 
 
Jelen vannak:   Tóth Dezsı polgármester 

Botos Sándor, Gál Balázs, Gebula Béla Ákos, Dr. Miljánovits 
György, Mohai Istvánné, Nyikos István, Venczel Zita 
képviselık 
 
Szörfi István jegyzı, Mihályfi Gábor aljegyzı  
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı, Drexler Katalin mőszaki 
ügyintézı 
Viplak Tibor EVSZI vezetı 

 
Vassné Zsemberi Katalin jegyzıkönyvvezetı 

 
 
Tóth Dezsı polgármester köszönti a megjelenteket, és az ülést 7.48 perckor megnyitja. 
Megállapítja, hogy a képviselık 8 fıvel, határozatképes számban megjelentek, a jegyzıkönyv 
hitelesítésére felkéri Gebula Béla Ákos és Dr. Miljánovits György képviselıket, a 
jegyzıkönyv vezetésére pedig Vassné Zsemberi Katalint. Elmondja, hogy a meghívó egy 
napirendi ponttal került kiküldésre, de az idı rövidsége miatt több ügyben is döntenie kell a 
képviselı-testületnek. Szeretné, ha második pontként napirendre vennék a szennyvíz 
projekthez kapcsolódó vállalások megvitatását. Észrevétel nem lévén kéri, hogy aki az 
elıterjesztés felvételével egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal a szennyvíz projekthez kapcsolódó vállalások 
megvitatását második pontként felvette a napirendre. 
 
Tóth Dezsı polgármester kéri, hogy harmadik pontként vegyék napirendre az 
önkormányzat folyószámla hitelszerzıdésének meghosszabbítására vonatkozó elıterjesztést. 
Észrevétel nem lévén kéri, hogy aki az elıterjesztés felvételével egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az önkormányzat folyószámla hitelszerzıdésének 
meghosszabbítására vonatkozó elıterjesztést harmadik pontként felvette a napirendre. 
 
Tóth Dezsı polgármester kéri, hogy negyedik pontként vegyék napirendre a Városi 
Bölcsıde pályázat projektmenedzser, pénzügyi lebonyolító kiválasztására vonatkozó 
elıterjesztést. Észrevétel nem lévén kéri, hogy aki az elıterjesztés felvételével egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
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A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal a Városi Bölcsıde pályázat projektmenedzser, 
pénzügyi lebonyolító kiválasztására vonatkozó elıterjesztést negyedik pontként felvette a napirendre. 
 
Tóth Dezsı polgármester kéri, hogy ötödik pontként vegyék napirendre a Viziközmő 
Társulat hivatalos ügyintézésének lebonyolításához szükséges irodahelyiség biztosításának 
megtárgyalását. Észrevétel nem lévén kéri, hogy aki az elıterjesztés felvételével egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal a Viziközmő Társulat hivatalos ügyintézésének 
lebonyolításához szükséges irodahelyiség biztosításának megtárgyalását ötödik pontként felvette a 
napirendre. 
 
Tóth Dezsı polgármester megkérdezi, hogy van-e még valakinek módosító javaslata? 
 
Gebula Béla Ákos képviselı kéri, hogy Viplak Tibor EVSZI vezetı – a szennyvízpályázatban 
való közremőködéséért járó – javadalmazásának megtárgyalását is vegyék napirendre. 
 
Tóth Dezsı polgármester – hozzászólás nem lévén – kéri, hogy aki a módosító javaslattal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal Viplak Tibor EVSZI vezetı – a 
szennyvízpályázatban való közremőködéséért járó – javadalmazásának megtárgyalását hatodik 
pontként felvette a napirendre. 
 
Tóth Dezsı polgármester – több módosító javaslat nem lévén – kéri, hogy aki a teljes, 
módosított napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta. 

 
 

Nyílt ülés:   
 
 

1.) Határozat módosítás a szennyvízelvezetés és tisztítás pályázat elıkészítı 
munkáival kapcsolatosan 

 
2.) A szennyvíz projekthez kapcsolódó vállalások megvitatása 

 
3.) Az önkormányzat folyószámla hitelszerzıdésének meghosszabbítása 

 
4.) A Városi Bölcsıde pályázat projektmenedzser, pénzügyi lebonyolító kiválasztása 

 
5.) A Viziközmő Társulat hivatalos ügyintézésének lebonyolításához szükséges 

irodahelyiség biztosítása 
 

6.) Viplak Tibor EVSZI vezetı – a szennyvízpályázatban való közremőködéséért járó 
– javadalmazásának megtárgyalása 
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1.) Határozat módosítás a szennyvízelvezetés és tisztítás pályázat elıkészítı munkáival 
kapcsolatosan 

 
Tóth Dezsı polgármester ismerteti a Megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére vonatkozó 
határozati javaslatot, kiegészítve az alábbiakkal: „Ezzel egyidejőleg a 164/2010. (IV.28.) számú 
határozatát visszavonja, határidı: azonnal”. Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a 
határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
167/2010. (V. 04.) számú határozata 

  
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy „Enying város szennyvízelvezetése és 
tisztítása” KEOP 1.2.0/B kódszámú projekthez kapcsolódóan - 
a határozat elválaszthatatlan mellékletét képezı tartalommal - 
Vállalkozási szerzıdést köt a BESZT Kft-vel (székhely: 8200 
Veszprém, Stadion köz 5., képviseli: Doszpot József ügyvezetı) 
elızetes megvalósíthatósági tanulmány (MT) elkészítésére a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján található Útmutató 
alapján, valamint a Vállalkozó által benyújtott írásbeli ajánlat 
szerint. 
A vállalkozói díj támogatási tartalmon felüli részének a forrása 
fejlesztési hitel. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a Vállalkozási szerzıdés 
aláírására. Ezzel egyidejőleg a 164/2010. (IV.28.) számú 
határozatát visszavonja. 
 
Határidı: azonnal 

 Felelıs: Tóth Dezsı polgármester 
 
 
Tóth Dezsı polgármester ismerteti a pályázati adatlapok elkészítésére vonatkozó határozati 
javaslatot, kiegészítve az alábbiakkal: „határidı: azonnal”. Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, 
hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
168/2010. (V. 04.) számú határozata 

 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy „Enying város szennyvízelvezetése és 
tisztítása” KEOP 1.2.0/B kódszámú projekthez kapcsolódóan - 
a határozat elválaszthatatlan mellékletét képezı tartalommal - 
Megbízási szerzıdést köt a BESZT Kft-vel (székhely: 8200 
Veszprém, Stadion köz 5., képviseli: Doszpot József ügyvezetı) 
a projekthez szükséges pályázati adatlapok megfelelı 
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elkészítésére. A megbízott cég a tevékenységért semminemő 
költséget nem számít fel. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a Megbízási szerzıdés 
aláírására. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Tóth Dezsı polgármester 

 
 
Gebula Béla Ákos képviselı kiegészítésül elmondja, hogy a testület az elızı ülésen 
megállapodott abban, hogy az MT és a CBA elkészítésére vonatkozó szerzıdéseket ki kell 
egészíteni, de azok a részfeladatok, amelyekkel ki kellett volna egészíteni a szerzıdéseket, a 
pályázat által nem támogatott tartalmak. E miatt került sor erre a megoldásra, hogy egy 
külön megállapodásban rögzítik ezeket a feladatokat, amelyeket így a megbízott cégek 
ingyen végeznek el.  
 
Tóth Dezsı polgármester ismerteti a költség-haszon elemzés elkészítésére vonatkozó 
határozati javaslatot, kiegészítve az alábbiakkal: „képviseli: Orbán Gábor, határidı: azonnal”. 
Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
169/2010. (V. 04.) számú határozata 

 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy „Enying város szennyvízelvezetése és 
tisztítása” KEOP 1.2.0/B kódszámú projekthez kapcsolódóan - 
a határozat elválaszthatatlan mellékletét képezı tartalommal - 
Vállalkozási szerzıdést köt a Forrás Unió Kft-vel (székhely: 
1103 Budapest, Olajliget u. 28., képviseli: Orbán Gábor) költség-
haszon elemzés (CBA) elkészítésére a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség honlapján található Útmutató alapján, valamint a 
Vállalkozó által benyújtott írásbeli ajánlat szerint. A vállalkozói 
díj támogatási tartalmon felüli részének a forrása fejlesztési 
hitel. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a Vállalkozási szerzıdés 
aláírására. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Tóth Dezsı polgármester 
 
 

Tóth Dezsı polgármester ismerteti a megbízási szerzıdés kötésére vonatkozó határozati 
javaslatot, kiegészítve az alábbiakkal: „képviseli: Orbán Gábor, határidı: azonnal”. Kérdés, 
észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
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A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
170/2010. (V. 04.) számú határozata 
 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy „Enying város szennyvízelvezetése és 
tisztítása” KEOP 1.2.0/B kódszámú projekthez kapcsolódóan - 
a határozat elválaszthatatlan mellékletét képezı tartalommal - 
Megbízási szerzıdést köt a Forrás Unió Kft-vel (székhely: 1103 
Budapest, Olajliget u. 28., képviseli: Orbán Gábor) „CBA 
elkészítése, pénzügyi lebonyolítási feladatok ellátása” tárgyú 
eljárás vonatkozásában elkészített költség-haszon elemzést, 
valamint megvalósíthatósági tanulmányt minıségbiztosítás 
céljából haladéktalanul megküldje az ügyben eljáró 
közremőködı szervezetnek. A megbízott cég a tevékenységért 
semminemő költséget nem számít fel. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a Megbízási szerzıdés 
aláírására. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Tóth Dezsı polgármester 

 
 
Drexler Katalin mőszaki ügyintézı 7.51 perckor elhagyja az üléstermet. 

 
 
2.) A szennyvíz projekthez kapcsolódó vállalások megvitatása 
 
Tóth Dezsı polgármester ismerteti a fenntarthatóság tekintetében vállalandó feladatokra 
vonatkozó határozati javaslatot. Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
171/2010. (V. 04.) számú határozata 

 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Enying Város szennyvízelvezetésének és 
szennyvízkezelésének a kiépítése projekthez kapcsolódóan a 
fenntarthatóság keretében a következı feladatokat vállalja fel: 
 
1. Fenntarthatósági tervvel vagy programmal (Local Agenda 

21) rendelkezik vagy vállalja elkészítését 
 
2. Partnerség építés a projektvégrehajtás során 
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3. A létrejövı létesítmény környezetében a 
forgalomnövekedést okozó útvonalakon terheléscsillapító 
intézkedések történnek 

 
Határidı: folyamatos 

 Felelıs: Tóth Dezsı polgármester 
 
 
Tóth Dezsı polgármester ismerteti az esélyegyenlıség tekintetében vállalandó feladatokra 
vonatkozó határozati javaslatot. Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
172/2010. (V. 04.) számú határozata 
 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Enying Város szennyvízelvezetésének és 
szennyvízkezelésének a kiépítése projekthez kapcsolódóan az 
esélyegyenlıség keretében a következı feladatokat vállalja fel: 
 
1. Esélyegyenlıségi munkatárs, felelıs alkalmazása 
 
2. Esélyegyenlıségi terv (foglalkoztatási ET) megléte 
 
3. A megvalósításban közhasznú foglalkoztatási programelem 

is tervezett/van 
 

Határidı: folyamatos 
 Felelıs: Tóth Dezsı polgármester 

 
 
Viplak Tibor EVSZI vezetı kiegészítésül elmondja, hogy a szennyvíz pályázat kötelezı 
részét képezi a fenntarthatósági és az esélyegyenlıségi feladatok kiválasztása. A tegnapi nap 
folyamán a megvalósíthatósági tanulmány készítıje kérte, hogy ez ügyben is most 
döntsenek. Megjegyzi, hogy tulajdonképpen ezek a vállalások a pályázathoz tartozó 
kötelezıen elvállalandó feladatok.   
 
Drexler Katalin mőszaki ügyintézı 7.58 perckor visszaérkezik az ülésre. 

 
 
3.) Az önkormányzat folyószámla hitelszerzıdésének meghosszabbítása 
 
Tóth Dezsı polgármester ismerteti az elıterjesztést és a határozati javaslatot, kérdés, 
észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
173/2010. (V. 04.) számú határozata 

 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Magyar Takarékszövetkezet Bank Zrt-vel 
100.000.000 Ft hitelösszeg erejéig megkötött folyószámla hitel 
szerzıdést újabb 1 évre meghosszabbítja. A folyószámla hitel 
polgármesteri hatáskörben, mőködési célra vehetı igénybe.  

 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Tóth Dezsı polgármester 

 
 
4.) A Városi Bölcsıde pályázat projektmenedzser, pénzügyi lebonyolító kiválasztása 
 
Tóth Dezsı polgármester ismerteti az elıterjesztést és a határozati javaslatot. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı megkérdezi, hogy közbeszerzési tanácsadót nem kellett-e volna 
választani? 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy a múltkori rendkívüli testületi ülésen már döntött a 
testület ez ügyben, és az İSZY és İSZY Kft-t választotta. 
 
Tóth Dezsı polgármester – több kérdés, észrevétel nem lévén – kéri, hogy aki a határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
174/2010. (V. 04.) számú határozata 

 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a KDOP–5.2.2/B-09-2009-006 azonosítószámú, 
Városi Bölcsıde intézményének infrastrukturális fejlesztése és 
kapacitás bıvítése c. pályázat kapcsán vállalkozási szerzıdést 
köt a Pannon Fejlesztı Kft -vel (székhely: 1125 Budapest, 
Kútvölgyi út 24/a; képviseli: Kiss Kálmán ügyvezetı) a 
projektmenedzsment és pénzügyi lebonyolítói feladatok 
elvégzése tekintetében. 
 
A vállalkozói díj mértéke: 500.000,- Ft + Áfa, mely összeg 2 
részletben kerül kifizetésre: 
1. részlet, melynek összege: 250.000,- Ft + 25% ÁFA, 312.500 Ft, 
esedékessége: a támogatás elsı kifizetési kérelmének 
teljesítésekor. 
2. részlet, melynek összege: 250.000,- Ft + 25% ÁFA, 312.500 Ft, 
esedékessége legkésıbb 2011. április 30 (vagy legkésıbb a 
projekt zárójelentés benyújtásáig). 
 
A vállalkozói díj forrása a fejlesztési hitel. 
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Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerzıdés 
aláírására. 
 
Ezzel egyidejőleg 142/2010. (IV. 28.) számú határozatát 
visszavonja. 
 
Felelıs:  Tóth Dezsı polgármester, 

Szörfi István jegyzı 
 

Határidı:  a szerzıdés aláírása tekintetében 2010. május 17. 
  egyebekben folyamatos 

 
 
5.) A Viziközmő Társulat hivatalos ügyintézésének lebonyolításához szükséges 

irodahelyiség biztosítása 
 
Viplak Tibor EVSZI vezetı elmondja, hogy a tegnapi nap folyamán a Viziközmő Társulat 
mőködésével kapcsolatban tartottak egy megbeszélést, amelyen elhangzott, hogy fontos 
lenne a Társulat szervezetét felállítani, és ehhez az elsı lépés a munkafolyamatok 
biztosításához szükséges irodahelyiség kijelölése lenne. Drexler Józsefné intézıbizottsági tag 
javaslata volt az, hogy a Rendelıintézetben, régebben Szőcs doktor állatorvos által használt 
irodahelyiséget kérjék meg az önkormányzattól. Szerinte ez a helyiség azért is lenne 
szerencsés választás, mert könnyen megközelíthetı, központi helyen található. 
 
Szörfi István jegyzı megjegyzi, hogy szerencsésebb lett volna, ha a legutóbbi ülésen a 
képviselı-testület nem dönt a Nevelési Tanácsadó elhelyezésérıl olyan gyorsan. 
 
Tóth Dezsı polgármester – több kérdés, észrevétel nem lévén – kéri, hogy aki az elhangzott 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
175/2010. (V. 04.) számú határozata 

    
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy helyiséget biztosít az Enyingi 
Szennyvízcsatorna-építı Viziközmő Társulat (székhely: Enying, 
Kossuth L. u. 26., elnök: Varga Gyula) részére, az 
önkormányzat tulajdonát képezı 8130 Enying, Szabadság tér 
16. szám alatti  Enyingi Rendelıintézet épületében, az emeleti, 
26,35 m2 hasznos alapterülető helyiségben, és ennek érdekében 
szívességi használati szerzıdést köt.  
 
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt a szívességi használati 
szerzıdés elkészítésére, felhatalmazza a polgármestert a 
szerzıdés aláírására. 
 
Határidı: a Viziközmő Társulat cégbejegyzését követıen 

azonnal 
Felelıs: Tóth Dezsı polgármester 
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6.) Viplak Tibor EVSZI vezetı – a szennyvízpályázatban való közremőködéséért járó – 

javadalmazásának megtárgyalása 
 
Gebula Béla Ákos képviselı véleménye szerint mindenki számára nyilvánvaló, hogy Viplak 
Tibor milyen jó munkát végez a szennyvíz pályázat lebonyolítása kapcsán, mindenféle 
anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Viszont a munka során jelentıs költségei merülnek fel, így 
ezzel kapcsolatban lenne az a javaslata, hogy kérjék fel a Pénzügyi Bizottságot, hogy a 
díjazására, megbízására vonatkozóan dolgozzon ki javaslatot. 
 
Szörfi István jegyzı elmondja, hogy azért nem történt elıterjesztés ez ügyben a rendes 
ülésen, mert még nincsenek tisztában ennek a jogi lehetıségeivel, hogy milyen módon 
lehetne megoldani a díjazást.  
 
Viplak Tibor EVSZI vezetı megjegyzi, hogy szerinte a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 
törvény szerint erre van lehetıség. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı ismerteti a Kjt. 43/A. (2) bekezdését, mely szerint: „Az (1) 
bekezdésben meghatározott munkáltatónál kinevezett, illetve megbízott magasabb vezetı és vezetı 
munkavégzésre irányuló további jogviszonyt nem létesíthet. Nem vonatkozik ez a tilalom arra a 
jogviszonyra, amelyet tudományos, ismeretterjesztı, oktatói vagy szerzıi jogi védelem alá esı 
tevékenységre létesítettek.” Elmondja, hogy így a megbízási szerzıdés nem lehetséges, egyéb 
megoldást kell keresni, például jutalmazással vagy munkakör módosítással lehetne 
megoldani a munka honorálását.    
 
Gebula Béla Ákos képviselı megjegyzi, hogy pont emiatt tette meg a javaslatát, hogy 
minden jogszabályi elıírásnak megfelelı döntés születhessen. 
 
Viplak Tibor EVSZI vezetı elmondja, hogy ı is érdeklıdött a jogi lehetıségekrıl, és ennek a 
feladatnak az elvégzése nem egy másik jogviszonyról szól, hanem ı, mint az önkormányzat 
alkalmazottja, az önkormányzat nevében jár el, így véleménye szerint ez csak egy technikai 
kérdés. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı szerint akkor a képviselı-testület adjon felhatalmazást Viplak 
Tibor számára, hogy a szennyvíz pályázat kapcsán intézkedhessen, illetve kérjék fel a 
Pénzügyi Bizottságot, hogy járjanak utána a megoldás jogszabályi lehetıségeinek. Javasolja, 
hogy most ezzel kapcsolatban bízzák meg a bizottságot, azonnali határidıvel. 
 
Tóth Dezsı polgármester támogatja a javaslatot. Tájékoztatásul elmondja, hogy a 
közétkezetési szolgáltatási szerzıdés aláírására az S-Food Kft-vel a mai nap délelıttjén kerül 
sor, illetve egyeztetnek a fızıkonyhák átadás-átvételérıl is. Csütörtök reggel a Magyar 
Közút Kht-nál fogadják ıket a szennyvíz pályázattal kapcsolatban, illetve a Fejérvíz Zrt. 
egyetért a 800m3-es kapacitású szennyvíztelep létesítésével. 
 
Viplak Tibor EVSZI vezetı megjegyzi, hogy ezzel az egy úttal 100 millió Ft-ot spóroltak az 
önkormányzatnak. 
 
Szörfi István jegyzı módosító javaslata, hogy ne azonnali határidıt jelöljenek meg a 
Pénzügyi Bizottság számára, hanem a képviselı-testület következı rendes ülésére kérjék 
meg a javaslatokat. Megkérdezi Gebula Béla Ákos képviselıt, hogy egyetért-e a 
módosítással? 
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Gebula Béla Ákos képviselı válaszul elmondja, hogy igen. 
 
Tóth Dezsı polgármester – több javaslat, észrevétel nem lévén – kéri, hogy aki az elhangzott 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
176/2010. (V. 04.) számú határozata 

    
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy felkéri a Pénzügyi Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki - a jogszabályban biztosított keretek között – 
javaslatot, Viplak Tibor EVSZI vezetı a szennyvízcsatorna 
pályázatban való közremőködése és díjazása tekintetében, és 
azt terjessze elı a Képviselı-testület soron következı rendes 
ülésén. 
 
Határidı: 2010. május 26. 
Felelıs: Buza Lajos PüB elnök 

 
 
Tóth Dezsı polgármester – több kérdés, észrevétel nem lévén – megköszöni a részvételt és 
az ülést 8.09 perckor bezárja. 
 
Enying, 2010. május 10. 
 
 
 
 
 
 
 
  Tóth Dezsı      Szörfi István 
             polgármester           jegyzı 
 
 
 
 
 
 
         Gebula Béla Ákos    Dr. Miljánovits György 
    hitelesítı       hitelesítı 


