
01/565-8/2008.
JEGYZŐKÖNYV

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
 2008. április 16.

napján tartott rendkívüli nyílt  üléséről

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

Jelen vannak: Tóth Dezső polgármester,
dr. Lelkes Ákos alpolgármester
Bíró Attila, Botos Sándor, Gál Balázs,
dr. Miljánovits György,
Nagy József Ödön, 
Venczel Zita képviselők

dr. Takács László aljegyző,
Závodni Lászlóné pénzügyi vezető, 

Tolnai Zsuzsanna Szirombontogató Óvoda vezetője
Királyné Csernánszki Ilona Városi Bölcsőde vezetője
Rideg Lászlóné könyvtárvezető

Szemerei Szilvia jegyzőkönyvvezető

Jelezte távolmaradását:  Szabó Attila, Buza Lajos, Gebula Béla Ákos,
dr. Óvári László képviselők

Nem jelezte távolmaradását: Mohai Istvánné, Nyikos István képviselők

Tóth Dezső polgármester köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a képviselők 
határozatképes számban megjelentek,  létszámuk 8 fő.  Az ülést 13.45 órakor megnyitja.  A 
jegyzőkönyv  hitelesítésére  felkéri  Bíró  Attila  Károly  és  Botos  Sándor  képviselőket,  a 
jegyzőkönyv  vezetésére  Szemerei  Szilviát.  Ismerteti  a  tervezett  napirendet.  Napirend 
módosító javaslat nem lévén szavazásra bocsátja a napirend elfogadását. Kéri,  hogy aki a 
napirend elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta.

N a p i r e n d:

Nyílt ülés 

1. LIDL szerződéshez kapcsolódó jelzálogjog áttétel

Előadó: Tóth Dezső
Polgármester
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1. LIDL szerződéshez kapcsolódó jelzálogjog áttétel

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti,  hogy  a  LIDL  Magyarország  Kft.-vel  kötött  ingatlan 
adásvételi szerződésben az önkormányzat kötelezettséget vállalt az adásvétel tárgyát képező 
ingatlanra  22.404  eFt  és  járulékai,  valamint  12.760  eFt  és  járulékai  erejéig  bejegyzett 
jelzálogjog törlésére  a szerződés hatálybalépését  követő  30 napon belül.  A Pü.  Biz.  2008. 
április 15-i ülésén megtárgyalta a jelzálogjog áttételt, és felállította a megterhelésre alkalmas 
ingatlanok  rangsorát.  Ismerteti  a  belmajori  istálló  ingatlanainak  megterhelésére  irányuló 
határozati javaslatot.

Nagy József Ödön képviselő felhívja rá a figyelmet, hogy a határozati javaslatban tévesen 
került feltüntetésre a helyrajzi szám, a 0194/3 hrsz-ú ingatlan nem a belmajori istálló, hanem 
az  üszőtelep.  Az  istálló  három  ingatlanon  fekszik,  javasolja  mindhármat  feltüntetni  a 
határozatban. A régi CBA-t illetően javasolja feltüntetni mind az 1400/2 hrsz-ú vásárcsarnok 
megnevezésű, mind az 1400/3 hrsz-ú gazdasági épület, udvar megnevezésű ingatlant. 

Tóth Dezső  polgármester – egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot azzal, hogy a fenti módosítások utólag átvezetésre kerülnek. Kéri, hogy 
aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
138/2008 (IV. 16.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  hozzájárul  az  Enying,  2278  hrsz-ú  ingatlan 
tulajdoni lapjára 22.404 eFt és járulékai, valamint 12.760 eFt és 
járulékai  erejéig  bejegyzett  jelzálogjog  áttételéhez  az  Enying, 
1507/87, 1507/88, 1507/89 hrsz-ú belmajori ingatlanokra.

Felhatalmazza  a  polgármestert  a  jelzálogjog  áttételével 
kapcsolatos dokumentumok aláírására.

Határidő: azonnal ill. folyamatos

Felelős: Tóth Dezső
polgármester

Tóth  Dezső  polgármester  szavazásra  bocsátja  az  előterjesztésben  szereplő  második 
határozati javaslatot azzal, hogy fenti módosítás utólag átvezetésre kerül. Kéri, hogy aki a 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
139/2008 (IV. 16.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  hozzájárul  az  Enying,  2278  hrsz-ú  ingatlan 
tulajdoni lapjára 22.404 eFt és járulékai, valamint 12.760 eFt és 
járulékai  erejéig  bejegyzett  jelzálogjog  áttételéhez  az  Enying 
1400/2, 1400/3 hrsz-ú, a valóságban Enying, László király u. 1. 
szám alatt található ingatlanokra.

Felhatalmazza  a  polgármestert  a  jelzálogjog  áttételével 
kapcsolatos dokumentumok aláírására.

Határidő: azonnal ill. folyamatos

Felelős: Tóth Dezső
polgármester

Tóth Dezső polgármester  -  egyéb kérdés,  hozzászólás  nem lévén -  az ülést  13.52 órakor 
bezárja.

Enying, 2008. április 16.

  Tóth Dezső Szörfi István
polgármester      jegyző

Bíró Attila Károly Botos Sándor
      hitelesítő   hitelesítő
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