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JEGYZİKÖNYV 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2011. június 10-én 

tartott  r e n d k í v ü l i  n y í l t  ülésérıl 
 
Helye:    Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
    8130 Enying, Kossuth u. 26. 
 
Jelen vannak:   Dr. Pintér György polgármester, 

Méreg János alpolgármester, 
Dr. Lelkes Ákos, Nyikos István, 
Vajda Balázs, Varga Gyula, 
Viplak Tibor képviselık 
 
Szörfi István jegyzı 
Mihályfi Gábor aljegyzı, jegyzıkönyvvezetı 

 
Jelezte távolmaradását: Gebula Béla Ákos képviselı 
 
Nem jelezte távolmaradását: Buza Lajos képviselı 
 
Dr. Pintér György polgármester köszönti a megjelenteket, a nyílt ülést 07.30 órakor 
megnyitja, megállapítja, hogy a képviselık határozatképes számban megjelentek, létszámuk 
7 fı. A jegyzıkönyv hitelesítésére javasolja Vajda Balázs és Viplak Tibor képviselıket. Kéri, 
hogy aki a hitelesítık személyével egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Vajda Balázs és 
Viplak Tibor képviselıket elfogadta. 
 
A jegyzıkönyv vezetésére felkéri Mihályfi Gábor aljegyzıt. A képviselık megkapták a 
napirendet, melyet - módosító javaslat nem lévén – elfogadásra javasol. Kéri, hogy aki a 
napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta. 
 
N a p i r e n d: 
Nyílt ülés  
 

1. Szennyvízberuházás – Enyingi Víziközmő Társulat hitelszerzıdése 
 

 Elıadó: Dr. Pintér György 
       polgármester 
 

2. EVSZI racionalizálása tárgyban hozott korábbi döntés módosítása -  
183/2011. (VI. 02.) számú határozat 
 

 Elıadó: Szörfi István 
       jegyzı 
 
 
1. Szennyvízberuházás – Enyingi Víziközmő Társulat hitelszerzıdése 
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Dr. Pintér György polgármester ismerteti melléklet szerinti elıterjesztését, és a víziközmő 
társulati beruházáshoz nyújtott kölcsönrıl szóló Kölcsönszerzıdés és mellékletei 
elfogadására irányuló melléklet szerinti határozati javaslatát. Kérdezi, van-e valakinek 
kérdése, észrevétele. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a Kölcsönszerzıdés és 
mellékletei elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
187/2011. (VI. 10.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a vízközmő társulati beruházáshoz nyújtott 
kölcsönrıl szóló Kölcsönszerzıdést és mellékleteit - mely 
szerzıdést jelen határozat mellékletét képezi – a 2011. június 6-i 
ugyancsak mellékelt módosításokkal együtt elfogadja, 
felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására. 
 
Határidı: 2011. június 20. 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 

 
 
 
2. EVSZI racionalizálása tárgyban hozott korábbi döntés módosítása -  183/2011. (VI. 

02.) számú határozat 
 
Szörfi István jegyzı elmondja, hogy az intézményvezetı által adott tájékoztatás alapján 
pontosítani szükséges a korábbi határozatban érintett státuszokat. Ismerteti a melléklet 
szerinti elıterjesztését és a korábbi döntés módosítására irányuló határozati javaslatát. 
 
Viplak Tibor képviselı, EVSZI vezetı javasolja – figyelembe véve, hogy a Kjt. erre 
lehetıséget biztosít – a határozati javaslatban szereplı határidı 2011. július 1. napjára történı 
módosítását. Kérdezi, hogy folytathajta-e a határozat már megkezdett végrehajtását, vagy 
újból kell kezdenie azt. 
 
Szörfi István jegyzı szerint nem kell újra kezdenie a végrehajtást, a testület az 
intézményvezetı kérésére pontosítja a határozatot. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés, 
hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a módosító javaslattal egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
188/2011. (VI. 10.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
183/2011. (VI. 02.) számú határozat módosítására irányuló 
határozati javaslatban a pénztáros munkakör tekintetében a 
munkáltatói intézkedések megtételére elıírt határidı 2011. 
július 1. napjára történı változtatására irányuló módosító 
javaslatot elfogadta.  
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Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a fentiek szerint módosított határozati 
javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
189/2011. (VI. 10.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a 183/2011. (VI. 02.) számú határozatát az 
alábbiak szerint pontosítja: 
 
A határozat 2. pontjában a „…nem kötelezı helyettesi 
státuszokat – intézményvezetı helyettes, gazdasági vezetı –, 
továbbá 1 munkaügyi ügyintézı, 1 pénzügyi ügyintézı és 1 
gázszerelı ….” szövegrész helyébe a „…nem kötelezı 
helyettesi státuszokat – intézményvezetı-helyettes, 
intézményvezetı-helyettes (gazdasági fıelıadó) –, továbbá 1 
adminisztrátor, 1 pénztáros és 1 szerelı, lakatos (lakatos, 
gépszerelı, gázszerelı)...” szöveg lép. 
 
Határidı: a pénztáros munkakör tekintetében a 

munkáltatói intézkedések megtételére 2011. 
július 1.  

 
 
 
Dr. Pintér György polgármester megköszöni a részvételt, a rendkívüli nyílt ülést 07.35 
órakor bezárja. 
 
 
 
Enying, 2011. június 15. 
 
 
 
 
  Dr. Pintér György    Mihályfi Gábor 
     polgármester          aljegyzı 
 
 
 
 

Vajda Balázs     Viplak Tibor 
     hitelesítı        hitelesítı 

 
 


