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Helye:    Polgármesteri Hivatal tanácsterem 
    8130 Enying, Kossuth u. 26. 
 
Jelen vannak:   Méreg János alpolgármester, 

Dr. Lelkes Ákos, Nyikos István, 
Vajda Balázs, Varga Gyula képviselık 

 
Szörfi István jegyzı 
Mihályfi Gábor aljegyzı 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı 
 
Horváth Edina védını pályázó 
Vassné Zsemberi Katalin jegyzıkönyvvezetı 

 
Nem jelezte távolmaradását: Buza Lajos, Viplak Tibor képviselık 
 
 
Méreg János alpolgármester köszönti a képviselıket, a megjelenteket, és az ülést 7.32 órakor 
megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselık határozatképes számban megjelentek, létszámuk 
5 fı. A jegyzıkönyv hitelesítésére javasolja Nyikos István és Varga Gyula képviselıket. Kéri, 
aki a hitelesítık személyével egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Nyikos István és 
Varga Gyula képviselıket elfogadta. 
 
Méreg János alpolgármester a jegyzıkönyv vezetésére felkéri Vassné Zsemberi Katalint. 
Ismerteti a napirendet. Módosító javaslat nem lévén kéri, 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 döntés módosítása - ÖNHIKI  benyújtása 
   
2. Szennyvíz projekthez kapcsolódó szennyvízelvezetési szolgalom 

alapítása 
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Zárt ülés  
  

1. Védınıi pályázat 
 

   
1. Korábbi döntés módosítása - ÖNHIKI  benyújtása 
 
Méreg János alpolgármester ismerteti az elıterjesztést és a határozati javaslatot. Kérdés, 
észrevétel nem lévén kéri, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
115/2012. (V. 04.) számú határozata: 

 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
88/2012. (IV. 11.) számú határozatát az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
A „III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy 
módosított költségvetési rendeletét 70.247 ezer forint” szövegrész 
helyébe a „III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét 
vagy módosított költségvetési rendeletét 115.747 ezer forint” szöveg 
lép. 

 
 
2. Szennyvíz projekthez kapcsolódó szennyvízelvezetési szolgalom alapítása 
 
Méreg János alpolgármester ismerteti az elıterjesztést és a határozati javaslatot. Kérdés, 
észrevétel nem lévén kéri, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
116/2012. (V. 04.) számú határozata: 

 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a KEOP 1.2.0/B/10-2010-0006 kódszámú, 
Enying város szennyvízelvezetés és tisztítás címő projekt 
keretében a Venturi Kft. által készített kiviteli tervek szerinti  3-
4-0, 3-4-1 és 7-0-0 csatornaszakaszok nem önkormányzati 
tulajdonú ingatlanokon történı vezetéséhez szükséges 
szennyvízelvezetési szolgalom alapítását kezdeményezi. 
 
Felhatalmazza az alpolgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére (így különösen a földmérıi munkarészek, a 
szolgalom alapításához szükséges megállapodások 
elkészíttetése, a szolgalmi jog ingatlan nyilvántartásba történı 
bevezettetése). 
 
Határidı: folyamatos 
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Felelıs: Méreg János alpolgármester 
 
 
Méreg János alpolgármester – több észrevétel nem lévén – a nyílt ülést 7.34 perckor bezárja, 
és zárt ülést rendel el. 
 
Enying, 2012. május 7. 
 
 
 
 
 
 
  Méreg János      Szörfi István 
            alpolgármester                       jegyzı 
 
 
 
 
 
 
           Nyikos István      Varga Gyula 
   hitelesítı          hitelesítı 


