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Pıdör Gyula polgármester – rövid szünet után 15.05 órakor – megnyitja az ülést, 
megállapítja, hogy a képviselık határozatképes számban megjelentek, létszámuk 8 fı. A 
jegyzıkönyv hitelesítésére javasolja Dr. Lelkes Ákos és Nyikos István képviselıket. Kéri, 
hogy aki a hitelesítık személyével egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Dr. Lelkes Ákos és 
Nyikos István képviselıket elfogadta. 
 
A jegyzıkönyv vezetésére felkéri Szemerei Szilviát. A napirenddel kapcsolatban néhány 
módosító javaslattal kíván élni. 1.2 napirendi pontként kéri felvenni az „Önkormányzati 
tulajdonban lévı szolgálati lakás bérleti szerzıdésének megszüntetése” elıterjesztést. Kéri, 
hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az „Önkormányzati tulajdonban lévı szolgálati 
lakás bérleti szerzıdésének megszüntetése” elıterjesztés 1.2 napirendi pontként való napirendre vételét 
elfogadta. 
 
Pıdör Gyula polgármester 2.2 napirendi pontként kéri felvenni a „Fejér Megyei 
Kormányhivatal törvényességi felhívása” elıterjesztést. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az „Fejér Megyei 
Kormányhivatal törvényességi felhívása” elıterjesztés 2.2 napirendi pontként való napirendre vételét 
elfogadta. 



2/13 

 
Pıdör Gyula polgármester 3.2 napirendi pontként kéri felvenni a „HBFGÁI tanulócsoportok 
száma” elıterjesztést. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal a „HBFGÁI tanulócsoportok száma” elıterjesztés 
3.2 napirendi pontként való napirendre vételét elfogadta. 
 
Pıdör Gyula polgármester 3.3 napirendi pontként kéri felvenni a „Evangélikus Egyház 
együttmőködési ajánlata” elıterjesztést. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal a „Evangélikus Egyház együttmőködési ajánlata” 
elıterjesztés 3.2 napirendi pontként való napirendre vételét elfogadta. 
 
Pıdör Gyula polgármester - egyéb napirendet módosító javaslat nem lévén - kéri, hogy aki a 
módosított napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal a módosított napirendet elfogadta. 
 
Napirend: 
Nyílt ülés  
 

1. Polgármester, Alpolgármester elıterjesztései 
1.1 Egyesített Szociális Intézmény magasabb vezetıi állására pályázati kiírás 
1.2 Önkormányzati tulajdonban lévı szolgálati lakás bérleti szerzıdésének 

megszüntetése 
 

 Elıadó: Pıdör Gyula 
 polgármester 

 
2. Jegyzı, Aljegyzı elıterjesztései 
2.1 Polgármesteri Hivatal ügyrendjének módosítása 
2.2 Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása 

 
  Elıadó: Mihályfi Gábor 
         aljegyzı 
 

3. Humán Bizottság elıterjesztése 
3.1 Rendszeres Szociális Segély Célú Erzsébet-utalvány 
3.2 HBFGÁI tanulócsoportok száma 
3.3 Evangélikus Egyház együttmőködési ajánlata 

 
  Elıadó: Dr. Lelkes Ákos 
        HB elnöke 
 
 

4. Gazdasági Bizottság elıterjesztései 
4.1 DRV árajánlata az alsótekeresi víztorony statikai vizsgálatára 
4.2 Magyar Telekom antennabérleti díj ajánlata 
4.3 Botos Sándor kérelme 
4.4 Energia auditra érkezett ajánlatok értékelése 

 
  Elıadó: Viplak Tibor 
          GB elnöke 
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Zárt ülés  
 

1. Polgármester, Alpolgármester elıterjesztései 
1.1 Egyesített Szociális Intézmény magasabb vezetıi feladatainak ideiglenes 

ellátására megbízás (A nyílt ülés 1.1 pontjához kapcsolódóan) 
 

 Elıadó: Pıdör Gyula 
 polgármester 

 
 

2. Gazdasági Bizottság elıterjesztései 
2.1 ESZI belsı ellenırzési kimutatással kapcsolatos döntéshozatal 

 
  Elıadó: Viplak Tibor 
          GB elnöke 
 
 
1. Polgármester elıterjesztései 
1.1 Egyesített Szociális Intézmény magasabb vezetıi állására pályázati kiírás 
 
Pıdör Gyula polgármester úgy gondolja, hogy a kiírást a képviselı urak elolvasták. Kéri, ha 
valakinek kérdése, elıterjesztése, hozzáfőznivalója van, tegye meg most. 
 
Viplak Tibor képviselı végigolvasta a kiírást, és az utolsó pont azt tartalmazza, hogy 
hiánypótlásra nem biztosít lehetıséget a kiíró. Szerinte fontos feladatról van szó, legalább 
egyszer biztosítani kellene a hiánypótlási lehetıséget. Ne fokozzák tovább az intézmény 
helyzetének a bizonytalanságát, nehogy vezetı nélkül maradjon.  
 
Dr. Lelkes Ákos Humán Bizottság elnöke elmondja, hogy a Humán Bizottság tárgyalta az 
elıterjesztést, több módosítás hangzott el, melyek beépítésre kerültek, így került a testület 
elé. Véleménye szerint érdemes lenne beletenni Viplak Tibor képviselı úr javaslatát. 
 
Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy aki a módosító javaslattal egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
215/2012. (VIII. 29.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
Egyesített Szociális Intézmény magasabb vezetıi állására 
kiírandó pályázatban az egyszeri hiánypótlási lehetıség 
biztosítására irányuló módosító javaslatot elfogadta. 

 
 
Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
216/2012. (VIII. 29.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az Egyesített Szociális Intézmény magasabb 
vezetıi feladatainak ellátására pályázatot ír ki. A pályázati 
kiírás szövege a határozat mellékletét képezi. 
 
Felkéri a jegyzıt, hogy a pályázati felhívást a szociál- és 
családpolitikáért, valamint a gyermekek és az ifjúság 
védelméért felelıs miniszter által vezetett minisztérium 
hivatalos lapjában, az oktatásért felelıs miniszter által vezetett 
minisztérium hivatalos lapjában továbbá a kormányzati 
személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes 
oldalán, valamint a helyben szokásos módon tegye közzé. 
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
   Szörfi István jegyzı 

 
 
1.2 Önkormányzati tulajdonban lévı szolgálati lakás bérleti szerzıdésének 

megszüntetése 
 
Pıdör Gyula polgármester ismerteti Dr. Megáll László melléklet szerinti levelét. Kérdezi, 
van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselınek hozzáfőznivalója van a napirendhez. Szeretné, ha 
pontosítanák a határozatot. Van egy olyan döntése a testületnek, hogy milyen állapotban kell 
visszaadni az ingatlanokat. Elmondja, hogy az érintett ingatlan nagyon rossz állapotban van, 
véleménye szerint a tisztasági meszelés felesleges, mert bármi lesz a további sorsa az 
ingatlannak, ott elölrıl kell kezdeni mindent. Értelmetlennek tartaná a tisztasági meszelést, 
mert ahhoz, hogy rendbe hozzák, le kellene kaparni a vakolatot, a nyílászárók katasztrofális 
állapotban vannak, így fölösleges pénzkidobás lenne. Ezért javasolja kiegészíteni a határozati 
javaslatot azzal, hogy további elvárása az önkormányzatnak Dr. Megáll Lászlóval szemben 
nincs. 
 
Nyikos István képviselı felhívja rá a figyelmet, hogy pont ezért szoktak elıre kauciót, vagy 
bizonyos havi bérleti díjat kérni minden bérleménynél, hogy ebbıl az elıre kért összegbıl az 
ilyen renoválás fedezhetı legyen. 
 
Buza Lajos képviselı nem tudja támogatni, hogy ne éljen az önkormányzat követeléssel. Ha 
lakhatóan vette át, úgy is kellene visszaadni, meg kellene ırizni a lakás állagát, amit a bérlı 
ezek szerint nem tett meg. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı szerint az ingatlan nem volt olyan jó állapotban, amikor átadtuk. 
Nem szeretne az önkormányzatnak veszteséget okozni. Feleslegesnek tartja, hogy valaki arra 
költsön, amit le fognak rombolni. Szerinte a korábbi állapotot elérni nem tudják semmiképp. 
A bérlık elhagyják azt az ingatlant, megtehetnék azt is, hogy nem. Véleménye szerint 
kompromisszumot kellene találni, hogy a Megáll család számára és az önkormányzat 
számára is jó legyen. 
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Mihályfi Gábor aljegyzı egyetért Buza Lajos képviselı véleményével. Állapotfelmérés 
történt 2000-ben is, és olyan állapotban kérik vissza az ingatlant, amilyen akkor volt. Ha nem 
felel meg a szerzıdésben foglaltaknak, Polgármester úr nem is írhatja alá a közös 
megegyezéssel való megszüntetésre irányuló megállapodást. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı szerint, ha a bérlık nem végzik el a rendbehozatalt, 
nyilvánvalóan az önkormányzat elvégzi majd, ami tetemes összeg. Kérdezi, hogyan fogják 
érvényesíteni a költségek megtérítésére vonatkozó igényüket. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı szerint polgári peres úton érvényesíthetı az igény. A közös 
megegyezés két fél akaratán múlik, ha az önkormányzat nem járul hozzá, a bérlı két 
hónapig, azaz 60 napig – a felmondási idıre - még fizeti a bérleti díjat. Ha nem olyan 
állapotban adja át a lakást, ahogy azt kellene, behajtható rajta a költség. Nyilvánvalóan nem 
kellene pereskedni persze. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı nem tartaná szerencsésnek, ha a város egyik orvosát beperelné az 
önkormányzat. Annak idején a Vas G. utcában volt egy önkormányzati ingatlan, amit Dr. 
Hegyi Katalin vett meg. Korábban egy tanárember – a nevét nem akarja mondani - volt a 
bérlıje, aki amikor kiköltözött, nem történt semmi az ingatlan átadásánál, csupán egy 
takarítás. Az akkor polgármester, Dr. Óvári László szerette volna az összeget behajtani, de a 
mai napig nem sikerült. Állapodjon meg Polgármester úr Dr. Megáll Lászlóval, ahogy 
gondolják! 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı kérdezi, hogy Dr. Lelkes Ákos képviselı fenntartja-e a módosító 
javaslatát. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı, ha Polgármester úr úgy állapodik meg, javasolja szabad kezet 
adni a polgármesternek a tárgyalásokra. 
 
Viplak Tibor képviselı szerint nem lenne szerencsés pereskedni, az nem vetne jó fényt 
senkire. Szerinte a volt okmányiroda cudarabbul nézett ki, mint bármi, az önkormányzat 
mégis átvette és semmilyen szankciót nem alkalmazott. İ maga a békés elválást támogatná. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı ismerteti, hogy a volt okmányiroda épületének használatával 
kapcsolatban a behajtás folyik, bírósági letiltások érkeznek minden hónapban. 
 
Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy aki a módosító javaslattal egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
217/2012. (VIII. 29.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
önkormányzat tulajdonában lévı szolgálati lakás bérleti 
szerzıdésének közös megegyezéssel történı megszüntetésével 
kapcsolatban a módosító javaslatot, mely szerint a Képviselı-
testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy az önkormányzat 
érdekeit figyelembe véve a szükséges tárgyalásokat lefolytassa, 
elfogadta. 
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Pıdör Gyula polgármester ismerteti a bérleti szerzıdés közös megegyezéssel történı 
megszüntetésének elfogadására irányuló melléklet szerinti határozati javaslatot. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı kiegészíti azt az imént elfogadott módosítással. 
 
Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy aki a módosított határozati javaslattal egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
218/2012. (VIII. 29.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az önkormányzat tulajdonában lévı Enying, 
1283/1 hrsz-ú, a valóságban 8130 Enying, Petıfi u. 85/a. szám 
alatt található szolgálati lakás bérletére vonatkozó, 2000. 
szeptember 1. napján kelt szerzıdés 2012. augusztus 31. 
napjával, közös megegyezéssel történı megszüntetéséhez 
hozzájárul. 
 
Felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye 
meg. Az önkormányzat érdekére figyelemmel felhatalmazza a 
polgármestert a szükséges tárgyalások lefolytatására. 
 
Határidı: 2012. augusztus 31. 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 

 
 
Pıdör Gyula polgármester felkéri Aljegyzı urat, hogy ismertesse elıterjesztéseit. 
 
 
 
2. Jegyzı, Aljegyzı elıterjesztései 
2.1 Polgármesteri Hivatal ügyrendjének módosítása 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy az ügyrend elıterjesztett módosítása technikai 
jellegő, Polgármester úr kérésére a fogadóórája csütörtöki napokon kerül megtartásra, ez az 
egyik módosítás. A másik pedig, hogy kiegészül kettı függelékkel a Dohányzási 
szabályzattal és a Cafetéria szabályzattal, melyek eddig is rendelkezésre álltak már, csak nem 
képezték részét az ügyrendnek. 
 
Buza Lajos képviselı kérdezi, hogy ki ismeri a Cafetéria szabályzatot. İ így nem tudja 
elfogadni a módosítást. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy a Képviselı-testület márciusban döntött a 
polgármester Cafetéria szabályzatáról, mely a köztisztviselıi szabályzat alapján készült, azaz 
tartalmában ugyanaz. 
 
Buza Lajos képviselı kérdezi, hogy miért nem ismerik a képviselık a szabályzatot. 
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Mihályfi Gábor aljegyzı azt nem tudja, hogy miért nem olvasták el az elıterjesztést a 
képviselık. Fent van a honlapon. 
 
Pıdör Gyula polgármester ismerteti az ügyrend módosítására irányuló melléklet szerinti 
határozati javaslatot. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
219/2012. (VIII. 29.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Polgármesteri Hivatal 165/2007. (IV.25.) 
számú határozattal elfogadott ügyrendjét az alábbiak szerint 
módosítja:  
 
- Az ügyrend 11. pontja helyébe a következı 11. pont lép: 
 
„11. A polgármester ügyfélfogadási rendje: minden hét 
csütörtöki napján – elızetes bejelentkezés szerint – 14.00 – 16.00 
óráig.  
 
A jegyzı ügyfélfogadási rendje: minden hét hétfıi napján – 
elızetes bejelentkezés szerint – 14.00 – 16.00 óráig.  
 
A hivatal általános ügyfélfogadási rendje: 
Hétfı   8.00 – 16.00 óráig 
Szerda   8.00 – 16.00 óráig 
Csütörtök  8.00 – 12.00 óráig. 
  
 Az ügyfélszolgálat (Enying, Kossuth utca 29.) nyitvatartási 
rendje: 
 Hétfı-csütörtök 8.00-16.00 óráig 
 Péntek   8.00-12.00 óráig.” 
 
- Az ügyrend 14. pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 
 
„- Dohányzási szabályzat 
  - Cafetéria-szabályzat” 
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
   Szörfi István jegyzı 

 
 
2.2 Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal juttatta el a 
Képviselı-testülethez törvényességi felhívását, melynek tartalma olvasható a honlapon. 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 132. §-a értelmében a Képviselı-
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testületnek meg kell tárgyalnia, illetve döntést kell hoznia arról, hogy megismerte, elfogadja-
e vagy elutasítja a törvényességi felhívást. 
 
Viplak Tibor képviselı elmondja, hogy ı is beszélt a kormányhivatallal, és tegnaptól vagy 
tegnapelıttıl már nem áll fenn a törvénytelenség. A kormányhivatal kérte, hogy fogadják el 
a törvényességi felhívást. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy a kért szövegrészt helyettesítették a határozati 
javaslatban és a honlapon is kicserélték az elıterjesztést. 
 
Buza Lajos képviselı (szó szerint): „Fölháborító az egy dolog, hogy a fölterjesztı, aki aláírta, 
meg se jelenik, és az ı dolga miatt van az egész. İ ad utasításokat egy jegyzıkönyvben olyan 
dolgokra, amire nincs szükség (szó szerinti idézetek, stb.). Tehát lehetne normálisan is 
dolgozni, de úgy érzem, hogy a hivatalvezetı fönntartja azt a jogát magának, hogy 
mindenkivel packázzon, szórakozzon, és kikezdje, próbálja lejáratni, lehetetlen helyzetbe 
hozni. Jó volna, ha ezen minél elıbb változtatnánk!” 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy az érintett személy sürgıs, fontos családi okokra 
hivatkozva a mai napra szabadságot kért, ezért nem tud jelen lenni az ülésen. Kérdezi, van-e 
valakinek kérdése. Kérdés, egyéb hozzászólás nem lévén ismerteti a melléklet szerinti 
határozati javaslatot, mely szerint az érintett képviselıt kéri fel a testület a jegyzıkönyvek 
aláírására. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
220/2012. (VIII. 29.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Fejér 
Megyei Kormányhivatal VII-B-002/601-1/2012. számú 
törvényességi felhívását elfogadja, felkéri az érintett képviselıt, 
hogy a jegyzıkönyv valamennyi példányát aláírásával lássa el. 
 
Határidı: 2012. szeptember 10. 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 

 
 
Pıdör Gyula polgármester felkéri Dr. Lelkes Ákos képviselıt, a Humán Bizottság elnökét, 
hogy ismertesse a bizottság elıterjesztéseit. 
 
 
3. Humán Bizottság elıterjesztései 
3.1 Rendszeres Szociális Segély Célú Erzsébet-utalvány 
 
Dr. Lelkes Ákos Humán Bizottság elnöke ismerteti, hogy az augusztus 15-i rendes ülésen 
tárgyalta a bizottság jelen elıterjesztést. A rendszeres szociális segélyeknél 5.000,- Ft-ig mód 
van utalvány folyósítására. A bizottságnak csak arról kellett dönteni, kívánja-e kihasználni 
ezt a lehetıséget Enying Város Önkormányzata. A bizottság úgy döntött, hogy igen, a 
továbbiakról a jegyzı fog intézkedni. Ismerteti a bizottság ajánlattal való élésre irányuló, 
melléklet szerinti 109/2012. (VIII. 15.) számú határozati javaslatát. 
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Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
221/2012. (VIII. 29.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Nemzeti Üdülési Szolgálati Kft. Rendszeres 
Szociális Segély Célú Erzsébet utalvánnyal kapcsolatos 
ajánlatával élni kíván.  
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az egyes szociális 
ellátásokról szóló 14/2000. (IV.19.) helyi rendeletének ilyen 
irányú módosítását a Képviselı-testület szeptemberi ülésére 
készítse el. 
 
Határidı: 2012. szeptember 15. 
Felelıs:  Szörfi István jegyzı 

 
 
 
3.2 HBFGÁI tanulócsoportok száma 
 
Dr. Lelkes Ákos Humán Bizottság elnöke elmondja, hogy a mai rendkívüli ülés napirendjét 
képezte a csoportlétszámok módosításával kapcsolatos elıterjesztés. Kérdezi, hogy Alelnök 
úr kíván-e hozzászólni. 
 
Vajda Balázs Humán Bizottság alelnöke elmondja, hogy a bizottság tagjaival ismertette az 
intézményvezetı az indokokat, és örömteljesnek tartja, hogy pozitívan alakult a beiratkozás. 
 
Dr. Lelkes Ákos Humán Bizottság elnöke ismerteti a bizottság csoportszámok 
meghatározására irányuló melléklet szerinti határozati javaslatát. 
 
Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
222/2012. (VIII. 29.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
102. § (2) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében eljárva a 
2012/2013. tanévben – a közoktatási törvény 3. melléklet II. rész 
7. pontja alapján – engedélyezi a Herceg Batthyány Fülöp 
Gimnázium és Általános Iskola érintett – jelen határozat 
melléklete szerinti – osztályaiban, csoportjaiban a maximális 
létszám húsz százalékkal való túllépését. 
 
Amennyiben oktatásszervezési ok miatt indokolt, a II: rész 7. 
pontja alapján meghatározottak szerint számított maximális 
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létszám további tíz százalékkal túlléphetı, ha az iskola szülıi 
szervezete és a diákönkormányzat a tervezett intézkedéssel 
egyetért. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 

Bedi Andrea intézményvezetı 
 
 
3.3 Evangélikus Egyház együttmőködési ajánlata 
 
Dr. Lelkes Ákos Humán Bizottság elnöke ismerteti, hogy az evangélikus egyház kereste meg 
az önkormányzatot a turisztikai programban való részvételre. A konkrét program 
megtalálható a honlapon. Polgármester úr tudna talán többet mondani. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy a hónap végén lejár a pályázat beadásának 
határideje. Vallási turizmusfejlesztés történne a térségben, tulajdonképpen egy zarándokutat 
takar a projekt. Ehhez kérték együttmőködésre az önkormányzatot, egy kapcsolattartót kell 
kijelölni, anyagaikat a hirdetın, honlapon meg kell jelentetni. Pénzben nem kerül az 
önkormányzatnak, az önkormányzat anyagi támogatást sem kap. A városon áthaladó 
tömegek viszik jó hírünket, illetve támogatják fogyasztásaikkal a helyi vállalkozókat. 
 
Dr. Lelkes Ákos Humán Bizottság elnöke ismerteti a bizottság együttmőködési 
megállapodás megkötésére irányuló melléklet szerinti határozati javaslatát. Határidı 
azonnal, Felelıs Pıdör Gyula polgármester, Nemes Diána VGMHK vezetı. 
 
Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
223/2012. (VIII. 29.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy együttmőködési megállapodást köt a 
Magyarországi Evangélikus Egyházzal a KDOP-2.1.1/B-12 
kódszámú pályázat megvalósítása érdekében. Az 
együttmőködési megállapodás tervezete a határozat mellékletét 
képezi.  
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Határidı: aláírás tekintetében azonnal, egyebekben 
folyamatos 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
   Nemes Diána Vas G. Mőv. Ház és Könyvtár 

intézményvezetı 
 
 
Pıdör Gyula polgármester felkéri Viplak Tibor képviselıt, a Gazdasági Bizottság elnökét, 
hogy ismertesse a bizottság elıterjesztéseit. 
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4. Gazdasági Bizottság elıterjesztése 
4.1 DRV árajánlata az alsótekeresi víztorony statikai vizsgálatára 
 
Viplak Tibor Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, hogy áprilisban már tárgyalta a 
Képviselı-testület, hogy a bérleti díjat vissza kell forgatni fejlesztésre. A statikai vizsgálat 
elvégzéséhez kevésnek bizonyult az összeg, 35 eFt-tal többet kell biztosítani. A bizottság 
megtárgyalta, és javasolja az összeg biztosítását. Ismerteti a bizottság korábbi döntés 
módosítására irányuló melléklet szerinti 85/2012. (VIII. 15.) számú határozati javaslatát. 
 
Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
224/2012. (VIII. 29.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a 95/2012. (IV.25.) számú határozatában 
szereplı a „nettó 300 eFt” szövegrész helyébe a „nettó 335 eFt” 
szöveg lép.  
 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 
Határidı: azonnal 

 
 
4.2 Magyar Telekom antennabérleti díj ajánlata 
 
Viplak Tibor Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az 
ajánlatot, és nem javasolja élni azzal. Ismerteti a bizottság melléklet szerinti 86/2012. (VIII. 
15.) számú határozatát.  
 
Pıdör Gyula polgármester a TV nézık kedvéért elmondja, hogy a felajánlott elınyök a 
bizottság megítélése szerint rendkívül hátrányosak lettek volna hosszú távon az 
önkormányzat pénzügyi helyzetére. Kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával 
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
225/2012. (VIII. 29.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy megköszönve a Magyar Telekom Nyrt. 
„Kabókapuszta1” és „Enying2” bérleti szerzıdésekre 
vonatkozó bérleti díj elırefizetési ajánlatát, azzal jelenleg élni 
nem kíván. 
 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 
Határidı: azonnal 
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4.3 Botos Sándor kérelme 
 
Viplak Tibor Gazdasági Bizottság elnöke ismerteti, hogy a haszonbérlı fizetési haladékot 
kért a haszonbérleti díj befizetésére a naptári év végéig. Ismerteti a bizottság fizetési haladék 
engedélyezésére irányuló melléklet szerinti 90/2012. (VIII. 15.) számú határozati javaslatát.  
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy a kérdéses terület a meleg hatására teljesen 
kiégett, hónapok óta nem tudott róla a haszonbérlı szénát letermelni. Kéri, hogy aki a 
határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
226/2012. (VIII. 29.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Botos Sándor Enying-Balatonbozsok, Fı u. 52. 
szám alatti lakos kérelmének helyet ad, és a 2012. február 27-én 
kelt Haszonbérleti szerzıdésben megállapított bérleti díj 
megfizetésére a naptári év végéig fizetési haladékot engedélyez. 
 
Határidı: 2012. december 31. 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 

 
 
4.4 Energia auditra érkezett ajánlatok értékelése 
 
Viplak Tibor Gazdasági Bizottság elnöke ismerteti, hogy a bizottság az összes 
energiaszámláját megvizsgálná az önkormányzatnak, melyre szakembereket kérnének fel. 
Ennek költségét a megtakarított összegbıl vissza tudnák pótolni. Vállalkozói díjat kell 
fizetni, de az önkormányzat részére ez elınyös lenne. Ismerteti a bizottság Get-Energy 
Magyarország Kft. megbízására irányuló melléklet szerinti 91/2012. (VIII. 15.) számú 
határozati javaslatát.  
 
Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
227/2012. (VIII. 29.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy szerzıdést köt a Get-Energy Magyarország 
Kft.-vel (BudaWest Irodaház 1138 Budapest, Rétköz u. 5., 
képviseli: Kotulyák Tamás ügyvezetı igazgató) az 
önkormányzat és intézményei elmúlt 24 havi idıszakra 
vonatkozó közüzemi auditjának elvégzésével és az esetlegesen 
mutatkozó túlfizetések kimutatásával az alábbi feltételekkel: 
 
1. az energiaszámlák és közüzemi szerzıdések átvizsgálása 

díjtalan, 
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2. a vállalkozási díj a realizálható megtakarítás esetén az éves 
megtakarítás 22,5%-a. 

 
amennyiben a vállalkozó fenti feltételekkel a közüzemi-audit 
elvégzését nem vállalja, akkor a beérkezett árajánlatok közül a 
következı legkedvezıbbet benyújtó szervezettel (Energy 
Hungary Energetikai Zrt. 1037 Budapest, Kunigunda útja 76. 
Vállalkozói sikerdíj: 30%; Axing Kft. 1021 Budapest, Modori u. 
3. Vállalkozói sikerdíj: 30%) köt megállapodást a vállalkozási díj 
kivételével változatlan feltételekkel.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására. 
 
Határidı: 2012. szeptember 30. 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 

 
 
Pıdör Gyula polgármester – egyéb napirendi pont, kérdés, észrevétel nem lévén - 
megköszöni a részvételt és a nyílt ülést 15.42 órakor bezárja. 
 
 
Enying, 2012. szeptember 5. 
 
 
 
 
  Pıdör Gyula      Mihályfi Gábor 
  polgármester            aljegyzı 
 
 
 
 
 
  Dr. Lelkes Ákos      Nyikos István 
       hitelesítı           hitelesítı 
     


