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Méreg János alpolgármester köszönti a megjelenteket. A rendkívüli nyílt ülést 15.09 órakor 
megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselık határozatképes számban megjelentek, létszámuk 
7 fı. A jegyzıkönyv hitelesítésére javasolja Nyikos István és Vajda Balázs képviselıket. Kéri, 
hogy aki a hitelesítık személyével egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Nyikos István és 
Vajda Balázs képviselıket elfogadta. 
 
Méreg János alpolgármester a jegyzıkönyv vezetésére felkéri Szemerei Szilviát. Az egyetlen 
napirendi pont mellé javasol még egyet napirendre venni, az EUROUT Kft.-vel kötendı 
szívességi használati szerzıdés megkötését. Kéri, hogy aki az „EUROUT Kft-vel szívességi 
használati szerzıdés megkötése” elıterjesztés 2. napirendi pontként való napirendre 
vételével egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 

A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal „EUROUT Kft-vel szívességi használati szerzıdés 
megkötése” elıterjesztést 2. napirendi pontként napirendjére vette. 
 
Méreg János alpolgármester – egyéb napirendet módosító javaslat nem lévén - kéri, hogy aki 
a fentiek szerint módosított rendkívüli nyílt ülés napirendjének elfogadásával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal a rendkívüli nyílt ülés módosított napirendjét 
elfogadta. 
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N a p i r e n d: 
Nyílt ülés  

1. 2011. évi költségvetés módosítása 
 

2. EUROUT Kft-vel szívességi használati szerzıdés megkötése 
 
  Elıadó: Méreg János  

          alpolgármester 
 
 
1.) 2011. évi költségvetés módosítása 
 
Méreg János alpolgármester elmondja, hogy a költségvetési rendelet módosítását negyed 
órával ezelıtt tárgyalta a Gazdasági Bizottság. Kérdezi, van-e valakinek ezzel kapcsolatban 
kérdése. Kérdés nem lévén, szavazásra bocsátja a rendelettervezet elfogadását. Kéri, hogy aki 
a költségvetési rendelet módosításával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 

A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal Enying Város 
Önkormányzatának 2011. évi költségvetésérıl szóló 4/2011. (II. 28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, jelen jegyzıkönyv mellékletét képezı 
9/2012. (III. 14.) önkormányzati rendeletet alkotja. 

 
 
 
2.) EUROUT Kft-vel szívességi használati szerzıdés megkötése 
 
Méreg János alpolgármester elmondja, hogy a Képviselı-testület a Kft-nek biztosította a volt 
Tourinform irodát irodahelyiségnek. Már korábban is felmerült, de a Kft. is jelezte, hogy 
jobban szeretnének a Vas G. u. 3. szám alatti épületben kettı helyiséget, a kettı utcafronti 
irodát használni. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı kérdezi Aljegyzı urat, hogy szívességi használati szerzıdés 
létre jöhet-e. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy ha az Ötv. szerinti közfeladat elvégzéséhez kell, 
akkor létre jöhet. A határozatban és a szerzıdésben is benne van, hogy a közfeladat 
elvégzéséig, megvalósulásáig használhatják a helyiségeket. 
 
Vajda Balázs képviselı elmondja, hogy korábban már felmerült ez a lehetıség úgy, hogy 
kezdetben a Tourinform irodát használják, majd késıbb a kivitelezés megkezdésével 
átköltöznek oda. 
 
Méreg János alpolgármester korábban is az volt a vélemény, hogy a Vas G. utcai épületben 
célszerőbb lenne az elhelyezés. Kérdezi, van-e valakinek kérdése. Kérdés, hozzászólás nem 
lévén, ismerteti a szívességi használati szerzıdés kötésére irányuló melléklet szerinti 
határozati javaslatot. Kéri, hogy aki a szívességi használati szerzıdés kötésével egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
68/2012. (III. 14.) 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, 
Vas Gereben utca 3. szám alatti, 2006 hrsz-ú ingatlan 24,75 + 
26,98 m² – mellékelt rajz szerinti – irodahelyiségek 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 legkésıbb a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0006 kódszámú 
Projekt zárásáig tart. 
 

Az ingatlan használatával kapcsolatos költségek a használót 
terhelik. 
 

Ezzel egyidejőleg az 1/2012. (I. 18.) számú határozatát 
visszavonja, egyben felhatalmazza a polgármestert a felek 
között 2012. január 18. napján kötött szívességi használati 
szerzıdés közös megegyezéssel történı megszüntetésének 
aláírására. 
 

Határidı: azonnal 
Felelıs: dr. Pintér György polgármester 

 
 
Méreg János alpolgármester – egyéb napirendi pont, hozzászólás, észrevétel nem lévén - a 
rendkívüli nyílt ülést 15.15 órakor bezárja. 
 
 
Enying, 2012. március 26. 
 
 
 
 
 
    Méreg János      Mihályfi Gábor 
  alpolgármester          aljegyzı 
 
 
 
 
 
  Nyikos István      Vajda Balázs  
       hitelesítı           hitelesítı  


