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Jelen vannak:   Dr. Pintér György polgármester, 

Méreg János alpolgármester, 
Buza Lajos,  Gebula Béla Ákos,  
Dr. Lelkes Ákos, Nyikos István, 
Vajda Balázs, Varga Gyula, 
Viplak Tibor képviselık 
 
Dr. Miljanovist György, Kerekes Tibor, 
Kranauer Gyuláné, Fodor Balázs, 
Sziládi Béla, Kató Balázs, Angyal Gábor, 
Tolnai Zsuzsanna bizottsági kültagok 
 
Dr. Kovács Miklós İSZY és İSZY Kft. 
 
Szörfi István jegyzı 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı 
 
Szemerei Szilvia jegyzıkönyvvezetı 

 
 
Dr. Pintér György polgármester köszönti a képviselıket, és a megjelenteket. Az ülést 15.00 
órakor megnyitja, megállapítja, hogy a képviselık határozatképes számban megjelentek, 
létszámuk 9 fı. A jegyzıkönyv vezetésére felkéri Szemerei Szilviát, a jegyzıkönyv 
hitelesítésére javasolja Méreg János és Nyikos István képviselıket. Kéri, hogy aki a 
hitelesítık személyével egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Méreg János és 
Nyikos István képviselıket elfogadta. 
 
Ismerteti az ülés napirendjét. Kérdezi, kíván-e valaki módosító javaslattal élni.  
 
Nyikos István képviselı javasolja 3. napirendi pontként napirendre tőzni a közútkezelı 
megkeresését. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı bár napirend elıtti felszólalást kért, javasolja napirendre venni 
a lakossági megkeresést buszjáratokkal kapcsolatban. 
 
Dr. Pintér György polgármester szavazásra bocsátja 4. napirendi pontként a buszjárattal 
kapcsolatos lakossági megkeresés napirendre tőzését. Kéri, hogy aki azzal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
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A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a buszjárattal kapcsolatos lakossági megkeresés 4. 
napirendi pontként való napirendre tőzését elfogadta. 
 
Dr. Pintér György polgármester szavazásra bocsátja 3. napirendi pontként a közútkezelı 
megkeresésének napirendre tőzését. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a közútkezelı megkeresésének 3. napirendi pontként 
való napirendre tőzését elfogadta. 
 
Dr. Pintér György polgármester – egyéb napirendet módosító javaslat nem lévén - 
szavazásra bocsátja a módosított napirend elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a módosított napirendet elfogadta. 
 
 
N a p i r e n d: 
 
Nyílt ülés  15.00 órától 
 

1. Bizottsági kültagok eskütétele 
 

 Elıadó: Dr. Pintér György 
 polgármester 

 
2. Városi Bölcsıde közbeszerzési eljárás – kivitelezı kiválasztása 

 
 Elıadó: Dr. Pintér György 
       polgármester 
 

3. Közútkezelı megkeresése 
 

 Elıadó: Nyikos István 
       képviselı 
 

4. Buszjárattal kapcsolatos lakossági megkeresés 
 

 Elıadó: Gebula Béla Ákos 
       képviselı 
 
 
 
1. Bizottsági kültagok eskütétele 
 
Dr. Pintér György polgármester köszönti a bizottsági kültagokat, és kéri a jelenlévıket, 
álljanak fel a bizottsági kültagok eskütételéhez. 
 
A megválasztott bizottsági kültagok Dr. Pintér György polgármester elımondásával leteszik 
az alábbi esküt. 
 
„Én ______________ esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hő leszek; az 
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott 
titkot megırzöm; bizottsági kültagi tisztségembıl eredı feladataimat Enying város fejlıdésének 
elımozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Isten engem 
úgy segéljen!” 
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Dr. Pintér György polgármester gratulál a kültagoknak megválasztásukhoz, és bizottsági 
munkájukhoz sok sikert és jó egészséget kíván. 
 
 
 
2. Városi Bölcsıde közbeszerzési eljárás – kivitelezı kiválasztása 
 
Dr. Pintér György polgármester felkéri Dr. Kovács Miklóst, tájékoztassa a képviselıket az 
értékelı bizottság munkájáról. 
 
Dr. Kovács Miklós ismerteti, hogy hirdetmény nélküli egyszerő közbeszerzési eljárást 
folytattak le, mely során három ajánlattevı nyújtott be ajánlatot. Az ajánlati felhívásban 
három rész volt elkülönítve, melyekre vonatkozóan az ajánlattevık az alábbi ajánlatokat 
tették: 

SZL-BAU KFT. Varga József egyéni 
vállalkozó 

Horváth János és Társa Kft. 

51.000.000,- Ft + ÁFA 42.997.778,- Ft + ÁFA 45.658.099,- Ft + ÁFA 
5.590.000,- Ft + ÁFA 3.938.103,- Ft + ÁFA 5.118.218,- Ft + ÁFA 

590.000,- Ft + ÁFA 387.708,- Ft + ÁFA 470.285,- Ft + ÁFA 
Megvizsgálták az ajánlatokat, a hiánypótlási és indokolási kérdéseket megtették. Javasolja az 
eljárást eredményesnek nyilvánítani. Kettı érvényes ajánlat volt, az SZL-BAU Kft-é és Varga 
József egyéni vállalkozóé. A bíráló bizottság javasolja mindhárom rész tekintetében 
eredményessé nyilvánítani az eljárást, és az összességében legkedvezıbb ajánlatot, Varga 
József egyéni vállalkozót az eljárás nyerteseként kihirdetni. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése az elhangzottakkal 
kapcsolatban. Kérdés, hozzászólás nem lévén, ismerteti az eljárás eredményessé, és Varga 
József egyéni vállalkozó ajánlatának nyertessé nyilvánítására irányuló melléklet szerinti 
határozati javaslatot, majd szavazásra bocsátja annak elfogadását. Kéri, hogy aki azzal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
366/2010. (X. 21.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a KDOP 2009-5.2.2/B kódszámú „Szociális 
alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások 
infrastrukturális fejlesztése” címő pályázat keretében a Városi 
Bölcsıde fejlesztéséhez kapcsolódó kivitelezıi feladatok 
ellátására kiírt közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 
A benyújtott ajánlatok közül az összességében legkedvezıbb 
ajánlatot tevı Varga József egyéni vállalkozó (székhely: 8130 
Enying, Petıfi u. 6/a.) ajánlattevı ajánlatát fogadja el az 
alábbiak szerint: 
 

I. rész  42.997.778,- + ÁFA 
II. rész    3.938.103,- + ÁFA 
III. rész      387.708,- + ÁFA 

 
Felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására. 
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Felelıs: dr. Pintér György polgármester, Szörfi István 
jegyzı 

Határidı:  folyamatos 
 

 
Gebula Béla Ákos képviselı szerint ismét bebizonyosodott az, hogy nem mindegy, hogy 
milyen cég, hogyan van kiválasztva. Szerinte az a normális, hogy egy fontos enyingi munkát 
egy helyi vállalkozó kapjon meg. A következıkben nagyon körültekintıen kell kiválasztani a 
közbeszerzési eljárást lefolytató céget. Ugyanis ennek a projektnek már a kivitelezés 
szakaszában kellene lenni. Sok körülmény járult hozzá, hogy nem sikerült az elsı 
közbeszerzési eljárásban kiválasztani a megfelelı személyt ennek a munkának a 
kivitelezésére. Itt tartja fontosnak, hogy milyen céget választ ki az önkormányzat akár 
közbeszerzésre akár más hasonló jellegő feladatra, mert úgy gondolja, hogy a képviselıknek 
kötelessége minden szempontból a város érdekeit szem elıtt tartani. Nagy nehézségek árán 
sikerült elérni, hogy enyingi vállalkozó kapja ezt a munkát. Bízik benne, hogy a jövıben is el 
tudják kerülni, hogy ne a megfelelı módon döntsenek ezekben a kérdésekben, és hasonló 
módon jó döntések születhetnek ennél jóval rövidebb idı alatt. 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy a kiválasztással még az elızı Képviselı-
testület foglalkozott. Az eljárás elhúzódásában talán közrejátszhatott a választás is, de 
véleménye szerint inkább szakmai kérdések miatt történt csúszás. A projekt befejezési 
határideje 2011. április 30. 
 
 
 
3. Közútkezelı megkeresése 
 
Nyikos István képviselı elnézést kér, hogy nem a rendes ülésen kért szót a tárgyban. Célja, 
hogy még az ıszi kerékpársáv-felfestés elıtt jelezzék a közútkezelı felé, hogy legalább a 64-
es fıút egyik oldalán engedélyezzen egy a KRESZ szabályainak is megfelelı padkás 
parkolást, ami a helyi vállalkozókat segítené. A másik kérése a balatonbozsoki 
gyalogátkelıhellyel kapcsolatos. Kéri a polgármestert, hogy kérje a közútkezelı segítségét a 
kialakításban. Harmadik kérése pedig a 64-es és 70-es fıutak keresztezıdésében lévı 
gondozatlan körforgalomra irányul. Nyáron még az emlékmővet sem lehetett látni a gaztól. 
Január 1-tıl örökbe fogadhatná a város, akár magánszemély, akár a városszépítı egyesület, ı 
maga is szívesen vállalná a feladatot. Ha a közútkezelı ehhez hozzájárulna, kidolgozhatnák 
a részleteket. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy a parkolással kapcsolatban többen is 
megkeresték, hogy az út egyik oldalát jó lenne parkolásra fenntartani. A kerékpársávon 
közlekedı kerékpárosok, ha betartják a szabályokat, az összes csatornafedıbe bele kell 
menniük, így pedig szerinte balesetveszélyes. A parkolási gondban viszont rengeteget 
segítene az út menti parkolás. A balatonbozsoki gyalogátkelıhely szerinte pénz kérdése, de 
nem szabad, hogy az legyen, mert a gyerekek életét óvnák vele. A Pénzügyi Bizottság 
biztosan megtalálja rá a forrást. A közútkezelı biztosan hozzájárul, de a forrásbiztosítást 
áthárítja. 
 
Buza Lajos képviselı javasolja levenni a napirendrıl ezt a napirendi pontot, és a TFB vitassa 
meg. Véleménye szerint a közlekedés rendjének nem szabad így ad hoc módon nekimenni. 
 
Dr. Pintér György polgármester ígéretet tesz rá, hogy megkeresi a közút kezelıjét.  
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4. Buszjárattal kapcsolatos lakossági megkeresés 
 
Gebula Béla Ákos képviselı ismerteti, hogy az alábbi problémával keresték meg. 
Tanszünetben az éjszakai mőszakban Siófokon dolgozók munka után 3 órát kell, hogy 
várjanak a busz indulására. A Volánt megkeresték, de merev elutasítást kaptak. Meg lehetne 
oldani véleménye szerint, mert az egyik járat pihenı idejét kellene áttenni Enyingrıl 
Siófokra, ½ órás induláseltéréssel. Egyedül a polgármester segítsége vehetı igénybe ehhez. 
Nem sok embert érint, és kizárólag a tanszünetre vonatkozik, viszont nagy problémát okoz. 
Enying város képviseletében a polgármester tudna eljárni. Van rá példa más települések 
esetében is. Kéri a polgármestert, tegyen meg mindent. Ez nem bizottsági hatáskör, nem 
igényel bizottsági tárgyalást. 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy 2-3 napja írt hasonló tárgyban levelet a 
Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztériumba, ott az esti járattal volt gond. Ígéretet 
tesz, hogy tolmácsolja a problémát az Alba Volán Zrt. felé. Eddig nem értek el eredményt a 
Volánnál, de attól sem zárkózik el, hogy ezt a problémát is továbbítja a minisztérium felé, bár 
az eredményességet nem tudja garantálni. Egyéb hozzászólás nem lévén az alakuló ülést 
15.20 órakor bezárja. 
 
 
Enying, 2010. október 25. 
 
 
 
 
 
  Dr. Pintér György    Szörfi István 
     polgármester          jegyzı 
 
 
 
 
 
      Méreg János    Nyikos István 
         hitelesítı          hitelesítı 


