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01/218-27/2011. 
 

JEGYZİKÖNYV 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2011. október 12-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 
Gebula Béla Ákos, Dr. Lelkes Ákos 
Nyikos István, Vajda Balázs, 
Varga Gyula képviselık 

 
    Szörfi István jegyzı 

Mihályfi Gábor aljegyzı 
 

Vassné Zsemberi Katalin jegyzıkönyvvezetı 
 
Nem jelezte távolmaradását: Buza Lajos, Viplak Tibor képviselık 
 
 
Dr. Pintér György polgármester köszönti a megjelenteket és a rendkívüli nyílt ülést 15.40 
perckor megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselık határozatképes számban megjelentek, 
létszámuk 7 fı. A jegyzıkönyv hitelesítésére javasolja Vajda Balázs és Varga Gyula 
képviselıket. Kéri, hogy aki a hitelesítık személyével egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Vajda Balázs és 
Varga Gyula képviselıket elfogadta. 
 
Dr. Pintér György polgármester a jegyzıkönyv vezetésére felkéri Vassné Zsemberi Katalint. 
Ismerteti a meghívóban szereplı napirendet. Javasolja, hogy a 2-es pontot vegyék le a 
napirendrıl, mivel szükséges, hogy egy kissé módosítsák a szövegezést.  
 
Vajda Balázs képviselı elmondja, hogy az Oktatási-, Kulturális és Sportbizottság a mai 
napon döntött a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez való csatalakozásról, kéri, hogy az 
ezzel kapcsolatos elıterjesztést is vegyék fel a napirendre.  
 
Szörfi István jegyzı elmondja, hogy amikor a meghívó készült, úgy volt, hogy meg fog 
jelenni a számítástechnikai eszközbeszerzésre vonatkozó pályázati kiírás, de sajnos 
mostanáig ez nem történt meg, így kéri, hogy a 3-as pontot vegyék le a napirendrıl. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı, mint a képviselı-testület albizottságának elnöke megkérdezi, 
hogy a 2-es pontban szereplı elıterjesztéssel mi konkrétan a probléma, mivel a tegnapi 
napon megtartott albizottsági ülésen még nem volt semmi gond. 
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Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy Varga Gyula képviselı, a Viziközmő 
Társulat elnöke jelezte, hogy pár dolgot pontosítani kellene a dokumentumokban, egyeztetni 
kell a Provital Zrt. képviselıjével Dr. Kovács Eszterrel. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı megjegyzi, hogy a mai napon beszélt a társaság képviselıjével, 
és semmi változtatni szükséges dolgot nem említett. 
 
Varga Gyula képviselı elmondja, hogy a szennyvízberuházás kiviteli kiírása a múlt héten a 
testület rendelkezésére állt, viszont a FIDIC mérnök ajánlattételi felhívással csak a tegnapi 
napon találkozott elıször. Úgy vette észre, hogy a dokumentumban a fogalmak keverednek, 
nem egyértelmőek, értelmezés szempontjából nehéz nyomon követni. Véleménye szerint 
alaposabban át kellene nézni a felhívást, és ahol szükséges pontosítani a fogalmakat. Ezért 
javasolta azt az ülés elıtt, hogy vegyék le a napirendrıl az elıterjesztést. 
 
Dr. Pintér György polgármester – több észrevétel nem lévén – kéri, hogy aki azzal egyetért, 
hogy a 2-es pontot vegyék le a napirendrıl, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a 2-es pontot levette a 
napirendrıl. 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki azzal egyetért, hogy a 3-as pontot vegyék le a 
napirendrıl, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal a 3-as pontot levette a napirendrıl. 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez 
történı csatlakozásra vonatkozó elıterjesztés napirendre való felvételével egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez történı 
csatlakozásra vonatkozó elıterjesztést felvette a napirendre. 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a módosításokkal együtt a teljes napirend 
elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta. 
 
N a p i r e n d: 
 
Nyílt ülés: 
 

1.) Szennyvízberuházás – Kiviteli AF elfogadása 
2.) Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz történı csatlakozás  

 
 
Zárt ülés: 
 
  1.) Hagyatéki ügy – Letéti számlára utalás 
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1.) Szennyvízberuházás – Kiviteli AF elfogadása 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy mindenki megkapta az anyagot, ezzel 
kapcsolatban egyeztettek a Provital Zrt-vel. Érdemes megnézni a bírálati szempontokat, az 
ajánlati ár 6 súlyszámmal, a többi feltétel pedig 3-3 súlyszámmal szerepel.  
 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy a tegnapi napra albizottsági ülést hívtak össze 
az elıterjesztésekkel kapcsolatban. Már akkor felmerültek problémás kérdések, melyeket a 
mai napon már sikerült tisztázni mind a Provital Zrt-vel, mind Mihályfi Gábor aljegyzı úrral 
és Hiri Noémi mőszaki ügyintézıvel. Ezek alapján az albizottság részérıl támogatható az 
elıterjesztés. 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, azt még tudni kell, hogy az ajánlati felhívás 
minıségbiztosításra fog még menni, a jelenlegi dokumentum még nem végleges. Ha a 
minıségbiztosításról visszaérkezik a dokumentum és lesz módosítás, akkor majd ismételten 
behozzák a képviselı-testület elé döntésre. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı megjegyzi, a határozati javaslat alapján, módosítás esetén, nem 
szükséges ismét testület elé hozni a felhívást, a módosítások automatikusan beépíthetıek a 
felhívásba. Nagyon kevés isı áll rendelkezésükre ezeknek a dokumentumoknak az 
elfogadására. 
 
Dr. Pintér György polgármester szerint, mivel a kivitelezés a legfontosabb része az egész 
beruházásnak, megér egy újabb rendkívüli képviselı-testületi ülést, hogy a módosításokat 
megvitassák. Javasolja, hogy a határozati javaslatot is ennek megfelelıen módosítsák. 
 
Szörfi István jegyzı elmondja, hogy az újabb testületi ülés egyrészrıl lassítja a projekt 
folyamatát, másrészrıl nem változtat a lényegen, amennyiben módosításokat javasolnak, 
akkor azt a testületnek el kell fogadnia, ellene nem tud tenni semmit.         
 
Dr. Pintér György polgármester visszavonja a módosító javaslatát, egyetért a jegyzı úr 
észrevételével. Több hozzászólás nem lévén ismerteti a határozati javaslatot. Kéri, hogy aki a 
határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
295/2011. (X. 12.) számú határozata: 

   
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az „Enying város szennyvízcsatornázása és 
szennyvíztisztítása” címő KEOP 1.2.0/B/10-2010-0006 
azonosító számú projekt munkáihoz kapcsolódó Enying Város 
Önkormányzat csatornahálózatának FIDIC PIROS könyv 
szerinti kivitelezése tárgyában , továbbá  Enying Város 
Önkormányzat szennyvíztisztító telepének FIDIC SÁRGA 
könyv szerinti tervezése és kivitelezése tárgyában – a határozat 
mellékletét képezı tartalom és forma szerint – közbeszerzési 
eljárást indít, és a kapcsolódó dokumentációt elfogadja (ajánlati 
dokumentációk, ajánlati felhívás, meghatalmazás). 
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Amennyiben a minıségbiztosítási és véleményezési eljárás 
során a dokumentáció módosítása, kiegészítése szükséges, úgy 
azt – Képviselı-testületi tárgyalás nélkül – be kell építeni a 
dokumentációba. 
 
Felkéri a polgármestert és a Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt.-t 
a szükséges intézkedések megtételére, továbbá felhatalmazza a 
polgármestert a szükséges dokumentumok, és - a Provitál 
Fejlesztési Tanácsadó Zrt. részére tárgyi ügyben eljárásra 
jogosító - meghatalmazás aláírására. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 

 
 
2.) Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz történı csatlakozás  
 
Dr. Pintér György polgármester átadja a szót Vajda Balázs képviselınek, az Oktatási-, 
Kulturális és Sportbizottság elnökének. 
 
Vajda Balázs képviselı elmondja, hogy a mai napon döntött az Oktatási Bizottság az 
ösztöndíjpályázathoz történı csatlakozásról. Elızetesen jól körbejárták a részleteket, és a 
végén úgy döntöttek, hogy csatlakoznak a pályázathoz, de az önkormányzat jelenlegi anyagi 
helyzete miatt, csökkentett összeggel. A pályázók köre is szőkülhet, majd meglátják, hogy 
milyen összeget enged meg a költségvetés. Ismerteti a határozati javaslatot. 
 
Méreg János alpolgármester véleménye szerint a jelen pénzügyi helyzetben az 
önkormányzat nem tud csatlakozni ehhez a pályázathoz.  
 
Gebula Béla Ákos képviselı kiegészítésül elmondja, hogy ez a pályázati rendszer 3 elembıl 
áll. Az önkormányzat bizonyos összeggel támogatja a nyertes tanulókat, amelyet kiegészít a 
megyei önkormányzat ugyanolyan összeggel, és pluszban az adott intézmény is. Így ideális 
esetben akár 15 eFt-ot is kaphat egy tanuló havonta. Az elızı években az önkormányzat a 10 
hónapos rendszerhez csatlakozott, és véleménye szerint ezt a lehetıséget ne vegyék el a 
gyerekektıl most se. Eddig minden évben 1 millió Ft-ot fordítottak erre a célra, szerinte ezt a 
lehetıséget megszüntetni nem szabad. Megjegyzi továbbá, hogy az idei évben sem 
használták fel az összes erre szánt keretet. 
 
Vajda Balázs képviselı elmondja, hogy a bizottsági ülésen megtárgyalták azt is, hogy a 
következı évben jobban meg kell vizsgálni a pályázó fiatalok helyzetét is, mert kevesebb 
összeggel kívánnak csatlakozni. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı elmondja, hogy a diákoknak ez az ösztöndíj nagy segítséget 
jelent, de véleménye szerint az elhangzott számokkal vigyázni kell. Nem feltétlen kell azt 
megemlíteni, hogy optimális esetben 15 e Ft-ot is kaphatnak, mert ez egyáltalán nem biztos. 
Az összegek kijelentésével vigyázni kell. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı egyetért az észrevétellel, de véleménye szerint a 15 eFt elérhetı. 
 
Dr. Pintér György polgármester – több kérdés, észrevétel nem lévén – kéri, hogy aki a 
határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
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A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
296/2011. (X. 12.) számú határozata: 

 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális 
helyzető felsıoktatási hallgatók illetıleg felsıoktatási 
tanulmányokat kezdı fiatalok támogatására létrehozott Bursa 
Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2012. évi fordulójához. 
Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat 
aláírására, a Polgármesteri Hivatalt a pályázati kiírás 
megjelentetésére. 
 
Határidı: 2011. október 14. (a nyilatkozat aláírása és 

pályáztatóhoz való megküldése tekintetében) 
 2011. október 17. (a pályázati kiírás 

megjelentetése tekintetében) 
 
Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester 

 
 
Dr. Pintér György polgármester – több hozzászólás nem lévén – a nyílt ülést 16.01 perckor 
bezárja. 
 
Enying, 2011. október 19. 
 
 
 
 
 
 
 
  Dr. Pintér György     Szörfi István 
     polgármester          jegyzı 
 
 
 
 
 
 
  Vajda Balázs      Varga Gyula 
     hitelesítı          hitelesítı 


