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01/218-28/2011. 
 

JEGYZİKÖNYV 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2011. október 17-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:   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: Dr. Pintér György polgármester, Buza Lajos, Viplak 

Tibor képviselık 
 
Méreg János alpolgármester köszönti a megjelenteket és a rendkívüli nyílt ülést 7.30 perckor 
megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselık határozatképes számban megjelentek, létszámuk 
6 fı. A jegyzıkönyv hitelesítésére javasolja Gebula Béla Ákos és dr. Lelkes Ákos 
képviselıket. Kéri, hogy aki a hitelesítık személyével egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Gebula Béla Ákos és 
dr. Lelkes Ákos képviselıket elfogadta. 
 
Méreg János alpolgármester a jegyzıkönyv vezetésére felkéri Vassné Zsemberi Katalint. 
Ismerteti a meghívóban szereplı napirendet. Megkérdezi, hogy van-e valakinek módosító 
javaslata? 
 
Gebula Béla Ákos képviselı javasolja, hogy a 2-es pontot vegyék le a napirendrıl, mert 
véleménye szerint nem sürgıs a döntés, illetve tájékoztatást kérne, hogy mirıl is van szó 
konkrétan, hiszen az elıterjesztés mögött nincsen ott a Pénzügyi Bizottság és a 
Településfejlesztési Bizottság döntése, illetve nem szerepel az elıterjesztésben forrás 
megjelölés sem. Ezért javasolja, hogy vegyék le a napirendrıl és járják jobban körbe a 
kérdést. A jelenlegi anyag nem indokolja a sürgıs döntést. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy október 31-ig be kell nyújtani a pályázati anyagot. 
Elızetesen 15 millió Ft-ot ítéltek meg az önkormányzatnak erre a célra, de a pályázat 
benyújtásához szükség van a tervekre is. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı jelzi, hogy visszavonja a javaslatát. 
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Méreg János alpolgármester – több módosító javaslat nem lévén – kéri, hogy aki a 
napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta. 
 
N a p i r e n d: 
 
Nyílt ülés: 
      

1.) Szennyvízberuházás – Fidic mérnök AF elfogadása 
2.) Vásárcsarnok tervezése 

 
 
1.) Szennyvízberuházás – Fidic mérnök AF elfogadása 
 
Méreg János alpolgármester felkéri Gebula Béla Ákos képviselıt, a szennyvízberuházással 
foglalkozó albizottság elnökét a bizottság véleményének ismertetésére. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy szerdai napon ülésezett az albizottság és 
tárgyalta meg az ajánlati felhívást, ha azóta nem történt benne változtatás, akkor az 
albizottság elfogadásra javasolja a határozatot. 
 
Varga Gyula képviselı elmondja, hogy továbbra is aggályai vannak a dokumentummal 
kapcsolatban, a szöveg véleménye szerint nem egyértelmő és keverednek benne a fogalmak. 
Szerinte az enyingi lakosok számára ez egy borzasztó drága  beruházást jelent és nem lenne 
szerencsés, ha az történne, hogy egy nagy cég megnyeri a teljes mőszaki ellenırzést, és 
azután leossza a munkát kókler cégeknek, mint ahogy ez megtörtént más települések 
esetében. Amiatt is aggályai vannak, hogy a Fidic mérnöktıl kezdve a független mérnökig 
minden tevékenység esetében csak zárójelben van megemlítve a mőszaki ellenır. Ezek miatt 
az okok miatt az elıterjesztéssel nem ért egyet. 
 
Vajda Balázs képviselı megkérdezi, hogy mennyire sürgıs a döntés? Mert az elhangzott 
vélemények miatt most egy kicsit kétségek között van, mást mondott az albizottság elnöke és 
mást a Viziközmő Társulat elnöke is.  
 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy az albizottság tagjainak vízügyi mérnöknek 
kellene lennie, hogy alaposan véleményezni tudják az ajánlati felhívást. Sajnos azonban 
Varga Gyula az albizottság tagja, nem tudott jelen lenni az ülésen. De a döntésük elıtt 
egyeztettek az aljegyzı úrral, Hiri Noémi mőszaki ügyintézıvel, a Provital Zrt. 
képviselıjével és ez alapján az a véleményük, hogy az elıterjesztés támogatható. Véleménye 
szerint azzal kapcsolatban, hogy a mőszaki ellenırzést, ha megnyeri egy nagy cég, és a 
munkákat kiadja kis cégek számára, az önkormányzat nem tud garanciát vállalni a 
szerzıdésben. 
 
Szörfi István jegyzı elmondja, hogy korábban, amikor az önkormányzat tudomására jutott, 
hogy nyert a szennyvízpályázaton, megbeszélést tartottak Staudt Istvánnal, a Fejérvíz Zrt. 
igazgatójával, és megállapodtak abban, hogy egy mérnık mindig jelen lesz a kivitelezés 
során, és felügyeli a munkálatokat. Most is abban kellene megállapodni, hogy a Fejérvíz Zrt. 
egy mérnöke jelen legyen, és ez lesz a garancia arra, hogy a munka megfelelı lesz. A Fejérvíz 
Zrt-nek is érdeke, hogy mőszakilag megfelelı munkát vegyen át. Jelenleg sürgıs, hogy 
döntést hozzanak az elıterjesztés kapcsán, mert más különben az ajánlattételi felhívást nem 
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tudják benyújtani minıségbiztosításra. Megjegyzi továbbá, azt nem tudják szerzıdésben 
megakadályozni, hogy a munkákat esetleg kiosszák kis cégeknek, ez ellen csak egy dolgot 
tehetnek, hogy a Fejérvíz Zrt. jelen lesz mindvégig a kivitelezés során. 
  
Dr. Pintér György polgármester 7.43 perckor megérkezik az ülésre, a képviselık létszáma 7 fı. 

 
Gebula Béla Ákos képviselı szerint a megvalósulás során oda kell figyelni a kivitelezésre, 
most javasolja, hogy fogadják el a határozatot. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı megkérdezi, amennyiben most nem fogadja el a testület a 
határozati javaslatot, az milyen következményekkel jár? 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy akkor a holnapi napon ismét össze kell hívni egy 
rendkívüli testületi ülést. 
 
Méreg János alpolgármester – több kérdés, észrevétel nem lévén – ismerteti a határozati 
javaslatot, majd kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
298/2011. (X. 17.) 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 mérnöki és 
mőszaki ellenıri tevékenység ellátása tárgyában – a határozat 
mellékletét képezı tartalom és forma szerint – közbeszerzési 
eljárást indít, és a kapcsolódó dokumentációt elfogadja (ajánlati 
dokumentáció, ajánlati felhívás, mőszaki dokumentáció, 
megbízási szerzıdés, meghatalmazás). 
 
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.) Vásárcsarnok tervezése 
 
Méreg János alpolgármester elmondja, hogy az aljegyzı úr az ülés elején elmondta a 
részleteket, hogy miért sürgıs a döntés. 
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Gebula Béla Ákos képviselı jelzi, hogy most már csak a forrás megjelöléssel kapcsolatban 
vannak aggályai.  
 
Méreg János alpolgármester javasolja, hogy a mőködési hitelt jelöljék meg forrásnak, a 
pályázat egyébként utófinanszírozású. 
 
Nyikos István képviselı megkérdezi, hogy miért a Tóth Antal által készített ajánlat van 
elfogadásra javasolva?  
 
Szörfi István jegyzı elmondja, hogy Tóth Antal ajánlata a legkedvezıbb, és ı alanyi áfa 
mentes. 
 
Méreg János alpolgármester – több kérdés, észrevétel nem lévén – ismerteti a határozati 
javaslatot, kiegészítve azzal, hogy a tervezési díj forrása a mőködési hitel. 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  
299/2011. (X. 17.) számú határozata: 

  
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az Enying, Hunyadi u. 3. sz. 1400/3 hrsz-ú 
telken lévı volt CBA csarnok átalakítása piaccsarnok céljára 
tervezıi feladatainak tárgyában tervezési-vállalkozási 
szerzıdést köt a Tér Stúdió Bt -vel (8130 Enying, Szabadság tér 
7/A.; képviseli: Tóth Antal) a mellékelt árajánlat szerint. 
  
A tervezési díj: 250 000,- Ft, melynek forrása a mőködési hitel. 
Teljesítési határidı: 2011. október 19. 
  
Felelıs:  dr. Pintér György 
Határidı:  2011. október 19. 

 
Méreg János alpolgármester – több hozzászólás nem lévén – megköszöni a részvételt és a 
rendkívüli ülést 7.46 perckor bezárja. 
 
Enying, 2011. október 20. 
 
 
 
  Méreg János      Szörfi István 
            alpolgármester                jegyzı 
 
 
 
 
 
          Gebula Béla Ákos            Dr. Lelkes Ákos 
       hitelesítı        hitelesítı 


