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01/218-25/2011. 
 

JEGYZİKÖNYV 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2011. szeptember 21-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, 
Varga Gyula képviselık 

 
    Szörfi István jegyzı 

Mihályfi Gábor aljegyzı 
 
Huszka József  

 
Vassné Zsemberi Katalin jegyzıkönyvvezetı 

 
Jelezte távolmaradását: Buza Lajos, Gebula Béla Ákos, Vajda Balázs, Viplak 

Tibor képviselık 
 
 
Dr. Pintér György polgármester köszönti a megjelenteket és a rendkívüli nyílt ülést 15.25 
perckor megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselık határozatképes számban megjelentek, 
létszámuk 5 fı. A jegyzıkönyv hitelesítésére javasolja Dr. Lelkes Ákos és Varga Gyula 
képviselıket. Kéri, hogy aki a hitelesítık személyével egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Dr. Lelkes Ákos és 
Varga Gyula képviselıket elfogadta. 
 
Dr. Pintér György polgármester a jegyzıkönyv vezetésére felkéri Vassné Zsemberi Katalint. 
Ismerteti a meghívóban szereplı napirendet. Módosító javaslat nem lévén kéri, hogy aki a 
napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta. 
 
N a p i r e n d: 
 
Nyílt ülés: 
 
 

1. Korábbi döntések kiegészítése – 92/2011. (III. 30.), 183/2011. (VI. 02.) és a 
185/2011. (VI. 02.)  
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2. Szennyvíz – „Erdıterületek igénybevételi kérelmi eljárásához kapcsolódó 
munkarészek” – Árajánlatok értékelése, vállalkozó kiválasztása 

 
3. Sebességkorlátra figyelmeztetı berendezések javítására beérkezett árajánlatok 

értékelése, vállalkozó kiválasztása  
 
 
1. Korábbi döntések kiegészítése – 92/2011. (III. 30.), 183/2011. (VI. 02.) és a 185/2011. (VI. 

02.)  
 
Dr. Pintér György polgármester átadja a szót Mihályfi Gábor aljegyzınek. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy a pályázat benyújtásához szükséges a 
létszámcsökkentések kapcsán korábban meghozott határozatok kiegészítése. Az 
elıterjesztésben szereplı táblázatokkal és szövegrésszel kell kiegészíteni a korábbi 
határozatokat. A pályázat benyújtásának határideje szeptember 23., ezért volt szükség, hogy 
rendkívüli ülésen tárgyalják a módosításokat. 
 
Dr. Pintér György polgármester – kérdés, észrevétel nem lévén – ismerteti a 92/2011. (III.30.) 
számú határozat kiegészítésére vonatkozó határozati javaslatot. Kéri, hogy aki a határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
275/2011. (IX. 21.) számú határozata: 

    
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a 92/2011. (III. 30.) számú határozatát az alábbi 
táblázattal és szöveggel egészíti ki: 
 

 
 „8 órás 6 órás 4 órás Összesen (fı) 
Enying Város Szolgáltató 
Intézménye 2011. január 1. 

28   28 

Enying Város Szolgáltató 
Intézménye 2011. május 1. 

20   20 

Önkormányzat összesen 2011. 
január 1. 

212  9 216,5 

Önkormányzat összesen 2011. 
május 1. 

204  9 208,5 

 
 

Az önkormányzat költségvetési szerveinél és az önkormányzat 
hivatalánál, a meglévı üres álláshelyeken, az elıreláthatólag 
megüresedı álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, 
illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az 
igénylı fenntartói körén kívüli munkáltatónál a 
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak 
jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása 
nélküli foglalkoztatására nincs lehetıség.” 
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Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester 

 
 
Dr. Pintér György polgármester ismerteti a 185/2011. (VI.02.) számú határozat 
kiegészítésére vonatkozó határozati javaslatot. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
276/2011. (IX. 21.) számú határozata: 

 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a 185/2011. (VI. 02.) számú határozatát az 
alábbi táblázattal és szöveggel egészíti ki: 

 
 

 „8 órás 6 órás 4 órás Összesen (fı) 
Herceg Batthyány Fülöp 
Gimnázium és Általános Iskola 
2011. január 1. 

63   63 

Herceg Batthyány Fülöp 
Gimnázium és Általános Iskola 
2011. június 20. 

54   54 

Önkormányzat összesen 2011. 
január 1. 

212  9 216,5 

Önkormányzat összesen 2011. 
június 20. 

195  9 199,5 

 
Az önkormányzat költségvetési szerveinél és az önkormányzat 
hivatalánál, a meglévı üres álláshelyeken, az elıreláthatólag 
megüresedı álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, 
illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az 
igénylı fenntartói körén kívüli munkáltatónál a 
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak 
jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása 
nélküli foglalkoztatására nincs lehetıség.” 
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester 

 
 
Dr. Pintér György polgármester ismerteti a 183/2011. (VI.02.) számú határozat 
kiegészítésére vonatkozó határozati javaslatot. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
277/2011. (IX. 21.) számú határozata: 

 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a 183/2011. (VI. 02.) számú határozatát – 
figyelembe véve a 244/2011. (VIII. 17.) számú határozatában 
foglaltakat – az alábbi táblázattal és szöveggel egészíti ki: 

 
 

 „8 órás 6 órás 4 órás Összesen (fı) 
Enying Város Szolgáltató 
Intézménye 2011. január 1. 

28   28 

Enying Város Szolgáltató 
Intézménye 2011. október 1. 

15   15 

Önkormányzat összesen 2011. 
január 1. 

212  9 216,5 

Önkormányzat összesen 2011. 
október 1. 

190  9 194,5 

 
 

Az önkormányzat költségvetési szerveinél és az önkormányzat 
hivatalánál, a meglévı üres álláshelyeken, az elıreláthatólag 
megüresedı álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, 
illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az 
igénylı fenntartói körén kívüli munkáltatónál a 
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak 
jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása 
nélküli foglalkoztatására nincs lehetıség.” 

 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester 

 
 
2. Szennyvíz – „Erdıterületek igénybevételi kérelmi eljárásához kapcsolódó 

munkarészek” – Árajánlatok értékelése, vállalkozó kiválasztása 
 
Dr. Pintér György polgármester ismerteti az elıterjesztést, elmondja, hogy két árajánlat 
érkezett be a felhívásra. Javasolja, hogy a kedvezıbb ajánlattevı, Emmerling Gábor 
vállalkozó ajánlatát fogadják el. Megjegyzi, hogy ı már korábban is dolgozott az 
önkormányzatnak.  
 
Méreg János alpolgármester megkérdezi, hogy ki, milyen összegő árat ajánlott? 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy az elıterjesztésben olvasható a három 
árajánlat. Ismerteti a határozati javaslatot, kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
278/2011. (IX. 21.) számú határozata: 
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Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy „Enying Város szennyvízcsatornázása és 
szennyvíztisztítása” címő KEOP-1.2.0/B/10-2010-0006 
projekthez kapcsolódó - enyingi 0115/1 hrsz-ú, erdı mővelési 
ágú földrészlet 3254 m2 területének termelésbıl, erdı mővelési 
ágból történı végleges kivonásához (kivett szennyvíztisztító-
telep céljára), illetve az Enying 0115/1 hrsz 1925 m2 területének 
és az Enying 0122/2 hrsz-ú, erdı mővelési ágú földrészlet 322 
m2 területének termelésbıl, erdı mővelési ágból történı 
kivonásához (szennyvízvezeték fektetése céljára) szükséges 
„Erdıterületek igénybevételi kérelmi eljárásához kapcsolódó 
munkarészek (erdıterületek igénybevételi kérelem 
engedélyezési dokumentáció összeállítása, üzemtervtıl eltérı 
munkarészek és kérelem összeállítása, fakitermelési terv 
elkészítése)” elkészítése tárgyában vállalkozási szerzıdést köt 
Emmerling Gábor egyéni vállalkozóval (8000 Székesfehérvár, 
Károly J. u. 43.) a mellékelt árajánlat szerint. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerzıdés 
aláírására. 
 
Felelıs:  Dr. Pintér György 
Határidı:  2011. szeptember 30. 

 
 
3. Sebességkorlátra figyelmeztetı berendezések javítására beérkezett árajánlatok 

értékelése, vállalkozó kiválasztása  
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy a kollégák árajánlatot kértek be a javítási 
költségekre vonatkozóan. Két ajánlat érkezett be, az egyik 475 eFt + áfa/db, ami elég nagy 
összeg, a másik ajánlat pedig 248 eFt + áfa összegrıl szól, mindhárom sebességmérı 
javítására vonatkozóan. 
 
Méreg János alpolgármester javasolja, hogy a kedvezıbb ajánlatot fogadják el, de csak 
késıbbi idıpontban kérjék a javítást, amikor már lesz az önkormányzatnak pénze. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı megjegyzi, azt nem tudják, hogy az adott árajánlat meddig 
érvényes. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı szerint meg kellene kérdezni a céget arról, hogy vállalják-e úgy is 
a javítást, ha a munkát most végeznék el, de az önkormányzat csak jövıre fizetne érte. 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy most adta el az önkormányzat az IFA 
gépkocsit 250 eFt + áfa összegért, véleménye szerint ezt a pénzt ráfordíthatnák a 
sebességmérık javítására. 
 
Méreg János alpolgármester véleménye szerint a jelenlegi anyagi helyzetben a 
sebességmérık javításánál van fontosabb kötelezettsége is az önkormányzatnak, amire ezt az 
összeget fordíthatná. 
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Szörfi István jegyzı javasolja, hogy rendeljék meg most a mérık javítását, és az ár 50%-át 
fizessék ki most, a másik felét pedig jövıre. 
 
Méreg János alpolgármester elmondja, hogy ha enyingi lakosként gondolkodik, akkor 
elmondhatja, hogy az idei évben nem volt a városban útkátyúzás, több intézményükben 
kikötötték a gázszolgáltatást, így jelen helyzetben nem javasolja.  
 
Varga Gyula képviselı javasolja, hogy inkább ássák ki mind a három mérıt, ne is álljanak 
kint feleslegesen. Véleménye szerint nem lényegbevágó a készülékek megléte. 
 
Nyikos István képviselı szerint is mindenképpen meg kellene javíttatni a készülékeket, de 
elıtte nézzék meg milyen egyéb pénzügyi kötelezettségeiknek kell eleget tenniük. Javasolja, 
hogy amennyiben bevétele származik a Szolgáltató Intézménynek, akkor abból inkább pld. 
főnyírót vásároljanak.    
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı szerint nem feltétlen most kell a testületnek ebben a kérdésben 
döntenie, nem látja ezt a problémát sürgısnek. Lehet, hogy a döntés elıtt inkább telefonálni 
kellene a céghez, és érdeklıdni a fizetési lehetıségekrıl. 
 
Szörfi István jegyzı kéri, hogy ne „bohóckodjanak” feleslegesen, nem a Hivatal találta ki, 
hogy ajánlatokat kérjenek be a javításra. 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy közlekedésbiztonsági szempontból ér 
annyit a sebességmérık mőködése, hogy megjavíttassák. Véleménye szerint az IFA 
eladásából befolyó összeget erre a célra kellene fordítani. 
 
Varga Gyula képviselı véleménye szerint a sebességmérıknek jelentıs sebességkorlátozó 
ereje nincsen. Sıt, ha jól tudja, hiányoznak belılük a radarok is, valószínő, hogy ezeket még 
külön meg kellene vásárolnia a városnak. 
 
Méreg János alpolgármester elmondja, hogy jelenleg vészhelyzet van a város 
gazdálkodásában, egyre jobban a szakadék felé haladnak, így szerinte erre a célra nem 
kellene pénzt áldozniuk. 
 
Dr. Pintér György polgármester szerint 2-300 eFt nem oszt, nem szoroz a költségvetésben, 
nem ez a 300 eFt fogja tönkre tenni az önkormányzatot. Ezzel az összeggel olyan állapotba 
lehetne hozni a berendezéseket, hogy megfelelıen mőködjenek, és véleménye szerint igenis 
van sebességcsökkentı hatásuk. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı elmondja, ha magából indul ki, akkor sokszor nem is veszi észre, 
hogy milyen sebességgel közlekedik a városban, de ha látja a készülék jelzését, 
automatikusan leveszi a lábát a gázról. 
 
Méreg János alpolgármester ügyrendi javaslata, hogy szavazzanak. 
 
Szörfi István jegyzı megjegyzi, módosító javaslata volt, hogy csak 50%-át fizessék ki most a 
cégnek, de ezt a módosító javaslatát visszavonja. 
 
Miháylfi Gábor aljegyzı kéri, hogy a forrás megjelölése is szerepeljen a határozatban. 
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Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy a forrás az eladott IFA tehergépkocsi 
vételára. Ismerteti a határozati javaslatot és kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
279/2011. (IX. 21.) számú határozata: 

     
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a 64-es fıút átkelési szakaszain található 3 db 
sebességkorlátra figyelmeztetı berendezés javítását megrendeli 
a Telenit Kft-tıl (1183 Budapest, Ond u. 25.; képviseli: Antalffy 
László ügyvezetı) mindösszesen 248 000 Ft + Áfa áron a 
mellékelt árajánlat szerint. A díj tartalmazza a kiszállás díját is. 
 
A javítási munka költségének forrása a forgalomból véglegesen 
kivont IFA tehergépkocsi (273/2011. (IX.13.) számú határozat 
alapján) eladási ára. 
 
Felelıs:  Dr. Pintér György 
Határidı:  folyamatos 

   
 
Dr. Pintér György polgármester – több kérdés, észrevétel nem lévén – megköszöni a 
részvételt és a rendkívüli ülést 15.40 perckor bezárja. 
 
Enying, 2011. szeptember 29. 
 
 
 
 
 
 
 
 Dr. Pintér György      Szörfi István 
     polgármester            jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 Dr. Lelkes Ákos      Varga Gyula 
       hitelesítı           hitelesítı       


