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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2010. augusztus 04-én 
tartott  rendkívüli n y í l t  ülésérıl 

 
Helye:    Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
    8130 Enying, Kossuth u. 26. 
 
Jelen vannak:   Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, 

Bíró Attila Károly, Botos Sándor,  
Buza Lajos, Gál Balázs, Gebula Béla Ákos, 
Mohai Istvánné, Nagy József Ödön, 
Nyikos István (késve érkezik), 
Venczel Zita képviselık 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı 
Drexler Katalin településfejlesztési ügyintézı 
 
Szemerei Szilvia jegyzıkönyvvezetı 

 
Jelezte távolmaradását: Tóth Dezsı polgármester, Dr. Miljanovits György képviselı 
 
Nem jelezte távolmaradását: Buzási Beáta, Ifj. Szabó Attila képviselık 
 
Dr. Lelkes Ákos alpolgármester tisztelettel köszönti a megjelent képviselıket. Az ülést 07.30 
órakor megnyitja, megállapítja, hogy a képviselık határozatképes számban megjelentek, 
létszámuk 9 fı. A jegyzıkönyv vezetésére felkéri Szemerei Szilviát, a jegyzıkönyv 
hitelesítésére Bíró Attila és Botos Sándor képviselıket.  
 
A felkért képviselık a hitelesítést vállalják. 
 
Ismerteti, hogy Dr. Miljanovits György képviselı jelezte távolmaradását. Ismerteti, hogy 
nyílt ülésen mindössze egyetlen napirend kerülne megvitatásra, melyet a képviselık 
megkaptak. Kérdezi, kíván-e valaki módosító javaslattal élni. Módosító javaslat nem lévén 
szavazásra bocsátja a napirend elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta. 
 
N a p i r e n d: 
 
Nyílt ülés  07.30 órától 
 

1. Enyingi Szennyvízcsatorna-építı Víziközmő Társulat 
engedményeskénti megjelölése 

 

  Elıadó: Dr. Lelkes Ákos 
                Polgármester 
 
 
1. Enyingi Szennyvízcsatorna-építı Víziközmő Társulat engedményeskénti 

megjelölése 
 
Dr. Lelkes Ákos alpolgármester felkéri Mihályfi Gábor aljegyzıt, hogy adjon tájékoztatást a 
napirenddel kapcsolatban. 
 



2/2 

Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy a lakás-elıtakarékosságokkal kapcsolatban az 
önkormányzat van megjelölve kedvezményezettként, ahhoz azonban, hogy a Víziközmő 
Társulat hitelt tudjon felvenni, a társulatot is kedvezményezettként kell megjelölni. … 
 
07.34 órakor megérkezik Nyikos István képviselı, a testület létszáma 10 fı. 

 
… Az önkormányzat kezdeményezni fogja a szerzıdések módosítását, a szerzıdı felek 
feladata lesz, hogy megkössék az új szerzıdést. A lényeg, hogy a Víziközmő Társulat is 
szerepeljen benne engedményesként. Tekintve, hogy az önkormányzat érintett, a testület 
hozzájárulása szükséges. 
 
Dr. Lelkes Ákos alpolgármester ismerteti a Víziközmő Társulat engedményesként történı 
szerepeltetéséhez hozzájáruló, melléklet szerinti határozati javaslatot a társulat rövidített 
nevének szerepeltetésével. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı ismerteti, hogy tegnap jutott a hivatal tudomására, hogy a 
Víziközmő Társulat megváltoztatta a nevét, ezért a rövidített névvel javasolja elfogadásra a 
határozati javaslatot. 
 
Dr. Lelkes Ákos alpolgármester szavazásra bocsátja az Enyingi Víziközmő Társulat 
engedményesként való feltüntetéséhez hozzájáruló határozati javaslatot. Kéri, hogy aki 
azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
273/2010. (VII. 13.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az önkormányzat nevére - 2010. 06. 30. 
napjával lezárt, a határozat elválaszthatatlan mellékeltét képezı 
Egyenlegközlı szerinti - engedményezett lakás-
elıtakarékossági szerzıdések módosítását kezdeményezi 
egyben hozzájárul, hogy a megkötött lakás-elıtakarékossági 
szerzıdésekben az Enyingi Víziközmő Társulat is kerüljön 
megjelölésre, mint engedményes az önkormányzat mellett a 
szennyvíz projekt sikeres megvalósítása érdekében. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges okiratok aláírására. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Tóth Dezsı, polgármester 

 
Dr. Lelkes Ákos alpolgármester - egyéb hozzászólás nem lévén - az ülést 07.35 órakor 
bezárja. 
 
Enying, 2010. augusztus 6. 
 
 
 
  Dr. Lelkes Ákos    Mihályfi Gábor 
   alpolgármester           aljegyzı 
 
 
 
  Bíró Attila Károly    Botos Sándor 
         hitelesítı         hitelesítı 


