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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2012. január 18-án 

tartott  r e n d k í v ü l i   n y í l t  ülésérıl 
 
 
Helye:    Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati iroda 
    8130 Enying, Kossuth u. 29. 
 
Jelen vannak:   Dr. Pintér György polgármester, 

Méreg János alpolgármester, 
Dr. Lelkes Ákos, 
Varga Gyula, 
Vajda Balázs képviselık 
 
Szörfi István jegyzı 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı 
 
Szemerei Szilvia jegyzıkönyvvezetı 

 
 
Nem jelezte távolmaradását: Buza Lajos, Gebula Béla Ákos, Viplak Tibor képviselık 
 
 
 
Dr. Pintér György polgármester köszönti a megjelenteket. Az ülést 15.00 órakor megnyitja. 
Megállapítja, hogy a képviselık határozatképes számban megjelentek, létszámuk 5 fı. A 
jegyzıkönyv hitelesítésére javasolja Vajda Balázs és Dr. Lelkes Ákos képviselıket. Kéri, hogy 
aki a hitelesítık személyével egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Vajda Balázs és Dr. 
Lelkes Ákos képviselıket elfogadta. 
 
Dr. Pintér György polgármester a jegyzıkönyv vezetésére felkéri Szemerei Szilviát. 
Ismerteti, hogy a Polgármesteri Hivatal főtési rendszere meghibásodott, hétfı óta nincs főtés, 
az irodák hımérséklete olyannyira lecsökkent, hogy az ülés helyszínét kénytelen volt a 
tanácsteremrıl az ügyfélszolgálati irodára módosítani. A napirenddel kapcsolatban 
módosításként javasolja 2. napirendi pontként felvenni az új államháztartási jogszabályok 
végrehajtásával kapcsolatos elıterjesztést. Kéri, hogy aki a 2. napirendi pont napirendre való 
felvételével egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal „Az új államháztartási jogszabályok végrehajtása” 
2 napirendi pontként napirendjére vette. 
 
Dr. Pintér György polgármester – egyéb napirendet módosító javaslat nem lévén - kéri, hogy 
aki a fentiek szerint módosított nyílt ülés napirendjének elfogadásával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal a nyílt ülés módosított napirendjét elfogadta. 
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N a p i r e n d: 
Nyílt ülés  

1. Szennyvízberuházás – Szívességi használati szerzıdés (Kossuth 
u. 29.) – EUROUT Kft. 

 
  Elıadó: Dr. Pintér György  

          polgármester 
 

2. Az új államháztartási jogszabályok végrehajtása 
 

  Elıadó: Dr. Pintér György  
          polgármester 

 
 
1.) Szennyvízberuházás – Szívességi használati szerzıdés (Kossuth u. 29.) – EUROUT 

Kft. 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy a tervek szerint a PIU és a FIDIC mérnök is 
a Kossuth u. 29. szám alatt kerülne elhelyezésre. 
 
Szörfi István jegyzı ismerteti, hogy felmerült az is, hogy a késıbbiekben (a kivitelezés 
megkezdése után) célszerőbb lenne áttenni a Vas G. u. 3. szám alatti helyiségekbe, de most 
az a lényeges, hogy szerzıdés legyen. 
 
Dr. Pintér György polgármester ismerteti az irodahelyiség használatba adására irányuló 
melléklet szerinti 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 1/2011. 
(I. 18.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy térítésmentesen irodahelyiséget biztosít az 
EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervezı és Kereskedelmi Kft. 
(székhely: 1143 Budapest, Zászlós u. 18.; cjsz.: 01-09-160911; 
adószám: 10637784-2-42; bankszámlaszám: 11714006-20377759; 
képviseli: Szabó Kálmán, ügyvezetı)  részére, és ennek 
érdekében az önkormányzat tulajdonát képezı 8130 Enying, 
Kossuth Lajos u. 29. szám alatti, 1329 hrsz-ú ingatlan 60 + 12 m² 
helyiségek tekintetében szívességi használati szerzıdést köt.  
 

Felkéri a Polgármesteri Hivatalt a szívességi használati 
szerzıdés elkészítésére, felhatalmazza a polgármestert a 
szerzıdés aláírására. 
 

A helyiséghasználat idıtartama elıreláthatólag 2013.12.31-ig, 
de legalább, ill. legkésıbb a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0006 
kódszámú Projekt zárásáig tart. 
 

Az ingatlan használatával kapcsolatos költségek a használót 
terhelik. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: dr. Pintér György polgármester 
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Dr. Pintér György polgármester átadja a szót Závodni Lászlóné pénzügyi vezetınek. 
 
 
 
2.) Az új államháztartási jogszabályok végrehajtása 
 
Závodni Lászlóné pü. vezetı elmondja, hogy a tegnapi pénzügyi bizottsági ülésen már 
említette, az új jogszabályból eredı feladatokat pl.: bankszámlanyitás, alszámlák 
megszüntetése, adószám-változás. Mindehhez azonban a bank kéri, hogy a Képviselı-
testület jóváhagyásával, törvényi felhatalmazással teszik ezeket. 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy a jogszabályváltozás egyéb feladatokkal is 
jár, mely elképzelhetı, hogy létszámbıvítést is igényel majd. Egy huszonvalahány éve 
mőködı rendszer változik meg ezzel. 
 
Závodni Lászlóné pü. vezetı utalva az október 1-i intézménymegszüntetésre elmondja, 
hogy most volt változás, és már kezdtek hozzászokni az ebbıl eredı új feladatmegosztáshoz, 
a mostani jogszabályváltozások azonban újabb változást hoznak. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye. Hozzászólás 
nem lévén kéri, hogy aki a melléklet szerinti határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  2/2012. 
(I. 18.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a 2011. december 23-án elfogadott 
Államháztartási törvény, és annak végrehajtásáról szóló 
368/2011.(XII.31) Korm. rendelet 174. § (2)-(3) bekezdése 
alapján hozzájárul: 
- Enying Város Önkormányzat 11500092-11110000 fıszámláját 
és kapcsolódó alszámláit érintı összes banki szerzıdés 
módosításához, az adószám megváltozása miatt; 
- az intézmények és a Polgármesteri Hivatal részére fıszámlák 
nyitásához;  
- a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár alszámlájának 
megszüntetéshez. 
Felhatalmazza a Polgármestert (távollétében az 
Alpolgármestert) a fentiek végrehajtásához szükséges 
intézkedések megtételére, módosított szerzıdések megkötésére, 
nyilatkozatok kiadására. 
 
Határidı: 2012. január 31. 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 

Méreg János alpolgármester 
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Dr. Pintét György polgármester - egyéb hozzászólás, észrevétel nem lévén - a rendkívüli 
nyílt ülést 15.05 órakor bezárja. 
 
 
Enying, 2012. január 30. 
 
 
 
 
 
  Dr. Pintér György     Szörfi István 
      polgármester          jegyzı 
 
 
 
 
 
     Vajda Balázs      Dr. Lelkes Ákos 
        hitelesítı            hitelesítı  


