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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2012. november 21-én 

tartott  r e n d k í v ü l i   n y í l t  ülésérıl 
 
 
Helye:    Polgármesteri Hivatal tanácsterem 
    8130 Enying, Kossuth u. 26. 
 
Jelen vannak:   Pıdör Gyula polgármester, 

Nyikos István alpolgármester, 
Buza Lajos, Gebula Béla Ákos,  
Dr. Lelkes Ákos, Méreg János, 
Varga Gyula, Vajda Balázs.  
Viplak Tibor képviselık 

 
Szörfi István jegyzı 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı 
 
Sziládi Béla Gazdasági Bizottság kültag 
 
Vassné Zsemberi Katalin jegyzıkönyvvezetı 

 
 
Pıdör Gyula polgármester az ülést 18.02 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselık 
határozatképes számban megjelentek, létszámuk 9 fı. A jegyzıkönyv vezetésére megkéri 
Vassné Zsemberi Katalint, a jegyzıkönyv hitelesítésére felkéri Vajda Balázs képviselıt, és 
Nyikos István alpolgármestert. Kéri, hogy aki a hitelesítık személyével egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Nyikos István 
alpolgármestert és Vajda Balázs képviselıt elfogadta. 
 
Pıdör Gyula polgármester a rendkívüli ülés napirendjére javasolja felvenni 4. napirendi 
pontként a „”Pótkocsi versenytárgyaláson történı értékesítésének az eredménye” 
elıterjesztést. Kéri, hogy aki, ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a „Pótkocsi versenytárgyaláson történı 
értékesítésének az eredménye” elıterjesztést 4. napirendi pontként napirendjére vette. 
 
Pıdör Gyula polgármester 5. napirendi pontként javasolja napirendre venni az „EVSE-
Karate Szakosztály elszámolása miatt támogatási szerzıdés módosítása” elıterjesztést. 
Elıterjesztı a Gazdasági Bizottság elnöke. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az „EVSE-Karate Szakosztály elszámolása miatt 
támogatási szerzıdés módosítása” elıterjesztést 5. napirendi pontként napirendjére vette. 
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Pıdör Gyula polgármester ismerteti, hogy a nyílt ülés tehát 5 napirendi pontból áll, a zárt 
ülés pedig egy vegyes ügyek napirendi pontból, amelyet a zárt ülés elején kíván ismertetni.  
 
Gebula Béla Ákos képviselı javasolja zárt ülésen napirendre venni kitüntetési javaslatról 
való döntést, tekintettel az idı rövidségére. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy az elıterjesztı a Humán Bizottság elnöke lesz. 
Köszöni a kiegészítést. Kéri, hogy aki a zárt ülés 2. napirendi pontjaként a „Kitüntetési 
javaslat” elıterjesztés napirendre vételével egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a zárt ülés 2. napirendi pontjaként a „Kitüntetési 
javaslat” elıterjesztést napirendjére vette. 
 
Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy aki a fentiek szerint módosított napirenddel egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a módosított napirendet elfogadta. 
 
 
Napirend: 
Nyílt ülés   
 

1. Mezıföldi Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetése 
- Megszüntetı okirat  
- Vagyonfelosztási szerzıdés 

 
  Elıadó: Pıdör Gyula  

          polgármester 
 
2. Feladat-ellátási szerzıdés-tervezet – Központi ügyeleti feladatok 

ellátására 
 

  Elıadó: Mihályfi Gábor  
          aljegyzı 

 
3. Közbeszerzési szakértı kiválasztása 

3.1 Egészségügyi szolgáltatás /ügyelet/ 
3.2 Pénzügyi szolgáltatás /hitelátstrukturálás/ 

 
  Elıadó: Mihályfi Gábor  

          aljegyzı 
 
4. Pótkocsi versenytárgyaláson történı értékesítésének az eredménye 
 

  Elıadó: Pıdör Gyula  
          polgármester 

 
5. EVSE-Karate Szakosztály elszámolása miatt támogatási szerzıdés 

módosítása 
 

  Elıadó: Viplak Tibor  
         Gazdasági Bizottság elnöke 
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Zárt ülés   
 

1. Vegyes ügyek 
 
2. Kitüntetési javaslat 
 

  Elıadó: Dr. Lelkes Ákos  
         Humán Bizottság elnöke 

 
 
1. Mezıföldi Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetése- Megszüntetı okirat, 

vagyonfelosztási szerzıdés 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 
elıterjesztése. Kérdés, észrevétel nem lévén elmondja, hogy korábban megszavazták a 
kistérség megszüntetését ez év december 31. napjával. Elkészült a megszüntetı okirat és a 
vagyonfelosztási szerzıdés. A késıbbi problémák és felmerülı lakossági kérdések 
kielégítésére néhány kiegészítést kíván tenni elsısorban a vagyonmegosztásról. 
Meghatározásra került, hogy a kistérségbıl melyik település milyen %-os arányban 
részesedhet. Elkészült a vagyonleltár, és ez alapján a vagyon szétosztása. Jelen pillanatban a 
települések olyan eszközöket használnak, amelyeket a kistérség támogatásával szereztek be. 
Ezek az eszközök minden vita, probléma nélkül átmentek a települések tulajdonába. Ezen 
kívül van egy olyan vagyonelem, ami az ún. nem osztható vagyonelemek csoportja, melyek 
pl. beépítésre kerültek a kistérségi irodába vagy az ügyeleti helyiségbe. Enying 
lakosságarányú részesedése 3.049.000,- Ft értékben részesedett volna, de a vagyonelem nem 
bontható. A teljes nem osztható vagyon értéke 9.281.963,- Ft jelenlegi értéken, ezt 
automatikusan Enying kapta meg, hiszen a város tulajdonában lévı ingatlanokba lett 
beépítve. Ezekrıl a másik három település lemondott. Azokat a vagyonelemeket, melyek 
most nincsenek a települések használatában, és nem lettek beépítve, szétosztotta a kistérség 
tanácsa. Minden képviselı megkapta a táblázatot, ami ezeket az elemeket tartalmazza 
forintosítva. Mátyásdomb ezen eszközökbıl 600.000,- Ft értékben részesedhetett volna, de 
csak 90.000m- Ft-nyi értéket választott ki. Szabadhídvég 600.000,- Ft értékben részesedhetett 
volna a vagyonból, a valóságban 1.100.000,- Ft értékben részesült, mert ebben benne van az 
ügyelet által használt VW Golf személygépkocsi 500.000,- Ft értékkel, amit majd átadnak az 
orvosi ügyeletnek használatra. Mezıkomárom 700.000,- Ft értékben részesedhettek volna a 
vagyonból, de ık is részesedtek a 2.000.000,- Ft értékő autóból 500.000,- Ft értékő résszel, 
amit szintén átadnak használatra az ügyeletnek. Minden település úgy nyilatkozott, hogy 
amely értékeket használnak, arra igényt tartanak, amelyeket nem, azokat ott hagynak az 
épületben, és amelyeket majd tovább lehet adni a nevelési tanácsadónak vagy a 
rendırségnek, aki oda költözik majd remélhetıleg. Dég 1.600.000,- Ft értékben részesülhetett 
volna, de csak 1.100.000,- Ft értékre tartott igényt, mely szintén tartalmazza a már említett 
500.000,- Ft értéket képviselı autórészt. Lajoskomárom 1.700.000,- Ft értékben részesülhetett 
volna, de 1.370.000,- Ft értéket választott ki, mely tartalmazza a negyedik 500.000,- Ft-ot az 
autó értékébıl. Tehát tulajdonképpen 800.000,- Ft-nyi értéket visz el. Kisláng 1.900.000,- Ft 
értékben részesedett volna a vagyonból. Tekintettel azonban arra, hogy a település 
idıközben kiszállt az orvosi ügyeletbıl, 67.000,- Ft-nyi értékre tartott igényt. Úgy 
nyilatkoztak, hogy az átvett vagyontárgyat (pl.: bútort) használatra kívánják átadni majd 
valakinek. Mezıszentgyörgy 1.000.000,- Ft értékben részesült volna a vagyonból. A település 
nem igényelt semmit, de miután voltak vagyontárgyak, melyek senkinek nem kellettek, 
Mezıszentgyörgy megkaphatja azokat 210.000,- Ft értékben. Megkapta továbbá azt a Golf 
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gépkocsit, amit az ESZI használ, és amelyet használatra átad a település az ESZI-nek, tehát 
változatlanul az intézmény fogja használni. Lepsény település 2.300.000,- Ft értékben 
részesülhetett volna a közös vagyonból, de kemény alkudozások után sikerült 
kompromisszumot kötni, és 190.000,- Ft értékkel megelégedett a település, mely 
vagyontárgyakat el is visz végleg. Enying a 15.600.000,- Ft értékő vagyonból 5.000.000,- Ft 
értékben részesült volna, de a nem osztható vagyont is beleszámolva közel 11.000.000,- Ft 
értékben részesedik a vagyonból. Benne vannak szoftver jogok és egy olyan kistérségi 
jövıkép terv is, aminek talán 5.000.000,- Ft volt az értéke. Emellett – a táblázatban meg lehet 
tekinteni – számítógépet, motorkerékpárt, diktafont és egyéb vagyontárgyakat is kapott a 
város. Az orvosi ügyelethez kapcsolódó vagyonelemeket átadják a települések a 
mikrokörzeti társulásnak. Errıl a vagyonnyilvántartásról kellene most szavazni. Kérdezi, 
hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése. Kérdés, észrevétel nem lévén ismerteti a 
megszüntetı okirat elfogadására irányuló melléklet szerinti határozati javaslatot. Kéri, hogy 
aki a megállapodás elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
319/2012. (XI. 21.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Mezıföldi Többcélú Kistérségi Társulás 
megszüntetésérıl szóló Megállapodást jelen határozat 
melléklete szerint elfogadja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl haladéktalanul 
tájékoztassa a Mezıföldi Többcélú Kistérségi Tárulást, és 
egyben falhatalmazza a megállapodás aláírására. 
 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármestert 
Határidı: megküldés tekintetében azonnal, 

aláírás tekintetében folyamatos 
 
Pıdör Gyula polgármester ismerteti a vagyonfelosztási szerzıdés elfogadására irányuló 
melléklet szerinti határozati javaslatot. Kérdezi, van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése. 
Kérdés nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
320/2012. (XI. 21.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Mezıföldi Többcélú Kistérségi Társulás 
vagyonának felosztásáról szóló Vagyonfelosztási szerzıdést 
jelen határozat melléklete szerint elfogadja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl haladéktalanul 
tájékoztassa a Mezıföldi Többcélú Kistérségi Tárulást, és 
egyben falhatalmazza a Vagyonfelosztási szerzıdés aláírására. 
 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármestert 
Határidı: megküldés tekintetében azonnal, 

aláírás tekintetében folyamatos 
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Pıdör Gyula polgármester ismerteti a következı napirendi pontot és annak elıadóját. Ezzel 
átadja a szót Szörfi István jegyzınek. 
 
 
2. Feladat-ellátási szerzıdés-tervezet – Központi ügyeleti feladatok ellátására 
 
Szörfi István jegyzı elmondja, hogy 2012. december 31-ével megszőnik a kistérség és az 
orvosi ügyelet. Mellékelten kiküldtük azt a tervezetet, ami a jelenleg érvényes szerzıdések 
alapján került megfogalmazásra. A fı pontok még nem ismertek, ki van pontozva, hogy ki, 
mennyiért és hogyan vállalja az ügyelet ellátását, melyik településnek mennyivel kell 
beszállnia ebbe az ügyeletbe. A következı napirend lesz az ügyelettel kapcsolatos 
közbeszerzés. Ennek a függvénye lesz a tervezet. Kérdezi, van-e valakinek ezzel 
kapcsolatban kérdése. Amennyiben nincs kérdés, kéri Polgármester urat, hogy bocsássa 
szavazásra a határozati javaslatot. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Kérdés, 
észrevétel nem lévén ismerteti a központi ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó feladat-
ellátási szerzıdés-tervezet elfogadására irányuló melléklet szerinti határozati javaslatot. Kéri, 
hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
321/2012. (XI. 21.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a központi ügyeleti feladatok ellátásához 
kapcsolódó – az abba részt venni kívánó önkormányzatokkal 
kötendı – feladat-ellátási szerzıdés tervezetet a határozat 
mellékletét képezı tartalommal és formában jóváhagyja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a szerzıdés tervezeteket az 
érintettek részére küldje meg, egyben falhatalmazza a 
szükséges egyeztetı tárgyalások lefolytatására. 
 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármestert 
Határidı: megküldés tekintetében azonnal, 

egyeztetı tárgyalások tekintetében 2012. 
december 15.  

 
 
Pıdör Gyula polgármester felkéri Szörfi István jegyzıt, hogy a 3. napirendi pont kettı 
alpontját ismertesse. 
 
 
3. Közbeszerzési szakértı kiválasztása 
3.1 Egészségügyi szolgáltatás /ügyelet/ 
 
Szörfi István jegyzı ismerteti, hogy az elızı napirendi ponthoz kapcsolódóan 
közbeszereztetni kell az ügyeleti ellátást, mert eléri azt az összeghatárt, ami már 
közbeszerzés-köteles. Ehhez célszerő és indokolt közbeszerzési szakértıt alkalmazni. A 
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következı napirendi alpont a pénzügyi szolgáltatás – hitelátstrukturálás szintén 
közbeszerzés-köteles. A hivatal kért három ajánlatot, ezeket a képviselık megkapták. 
Javasolja, hogy mindegyik esetben a legkedvezıbb ajánlatot adóval kössenek szerzıdést. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Kérdés, 
hozzászólás nem lévén ismerteti az egészségügyi szolgáltatásra közbeszerzési szakértı 
kiválasztására irányuló melléklet szerinti határozati javaslatot. Kéri, hogy aki a határozati 
javaslat elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
322/2012. (XI. 21.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a központi ügyeleti feladatok ellátásához 
kapcsolódó egészségügyi szolgáltatás beszerzése tárgyú eljárás 
lebonyolító tevékenység ellátására a Konzulens9000 Szolgáltató 
Kft.-t (8000 Székesfehérvár, Károly J. u. 55. képviseli: Szatzger 
Tibor ügyvezetı) bízza meg, a határozat elválaszthatatlan 
mellékletét képezı ajánlat szerint. 
 
A szerzıdés fedezetéül a fejlesztésre elkülönített számláról a 
mőködésre átcsoportosított összeg szolgál. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására. 
 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármestert 
Határidı: 2012. november 30. 

 
 
3.2 Pénzügyi szolgáltatás /hitelátstrukturálás/ 
 
Szörfi István jegyzı elmondja, hogy a hitelátstrukturálás vonatkozásában is hasonló 
tartalmú az elıterjesztés. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek hozzászólása, kérdése, kiegészítése 
ezzel kapcsolatban. Kérdés, észrevétel nem lévén ismerteti a pénzügyi szolgáltatásra 
közbeszerzési szakértı kiválasztására irányuló melléklet szerinti határozati javaslatot. Kéri, 
hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
323/2012. (XI. 21.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az önkormányzat mőködési-
hitelátstrukturálásához kapcsolódó pénzügyi szolgáltatás 
beszerzése tárgyú eljárás lebonyolító tevékenység ellátására a 
Konzulens9000 Szolgáltató Kft.-t (8000 Székesfehérvár, Károly J. 
u. 55. képviseli: Szatzger Tibor ügyvezetı) bízza meg, a 
határozat elválaszthatatlan mellékletét képezı ajánlat szerint. 
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A szerzıdés fedezetéül a fejlesztésre elkülönített számláról a 
mőködésre átcsoportosított összeg szolgál. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására. 
 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármestert 
Határidı: 2012. november 30. 

 
 
4. Pótkocsi versenytárgyaláson történı értékesítésének az eredménye 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, felvetése ezzel kapcsolatban. 
Kérdés nem lévén elmondja, hogy érdemes volt versenytárgyalást kiírni, mert 
megemelkedett az összeg 360 eFt-ra. Ismerteti a pótkocsi értékesítésére irányuló melléklet 
szerinti határozati javaslatot. Kérdezi, van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Kérdés 
nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
324/2012. (XI. 21.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy – figyelemmel a 307/2012. (X. 31.) számú 
döntése alapján lefolytatott versenytárgyalás eredményére – az 
önkormányzat (Enying Város Polgármesteri Hivatala) 
tulajdonát képezı YDW-625 forgalmi rendszámú, 8926 
alvázszámú, Mezıgép gyártmányú, MBP 6.5 RTM típusú 
pótkocsit értékesti Kiss Bence 8130 Enying, Deák Ferenc utca 8. 
szám alatti lakos részére, bruttó 360.000,- Ft vételáron. 
 
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt az adásvételi 
szerzıdés aláírására. 
 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármestert 
   Szörfi István jegyzı 
Határidı: 2012. november 30. 

 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy a következı napirendi ponthoz meg kell 
fogalmazni a határozati javaslatot, ha ez most nem történik meg, leveszik a napirendrıl. 
Ismerteti a következı napirendi pontot és annak elıadóját. Ezzel átadja a szót Viplak Tibor 
képviselınek, a Gazdasági Bizottság elnökének. 
 
 
5. EVSE-Karate Szakosztály elszámolása miatt támogatási szerzıdés módosítása 
 
Viplak Tibor Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, hogy az EVSE a következı kérdéssel 
fordult a bizottsághoz. Kettı napos versenyre utaznának és 60 eFt-ba kerülnének a szállás- és 
étkezési költségek. Ez a gyerekek számára nagyon fontos, országos verseny lenne. Arra kérte 
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a Gazdasági Bizottságot, hogy a Támogatási Szerzıdésben lévı összegbıl 60 eFt-ot erre a 
célra fel tudjon használni. Nem plusz költséget kért tehát hozzá, hanem a támogatási 
szerzıdés módosítását. A Gazdasági Bizottság ezt támogatta és kéri a Képviselı-testületet is, 
hogy támogassa.  
 
Szörfi István jegyzı kérdezi, hogy a kérés az, hogy a nevezési díjat is elszámolhassa-e a 
szakosztály.  
 
Viplak Tibor Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, hogy szállás- és étkezési költségek 
összegére lenne ez felhasználható a kétnapos versenyre vonatkozóan. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy a nevezési díj eddig is elszámolható költség 
volt minden szakosztály részére, a támogatási szerzıdésben csak az étkezés és szállás, utazás 
költségét zárták ki. Ebben az egy esetben – mivel kétnapos versenyrıl van szó -, a Karate 
Szakosztály részére engedélyeznék a szállás-, utazási, étkezési költségek elszámolhatóvá 
tételét.  
 
Szörfi István jegyzı tíz perc szünetet kér, hogy megfogalmazhassa a határozati javaslatot. 
 
Pıdör Gyula polgármester a szünet elrendelése elıtt még megadja a szót Méreg János 
képviselınek. 
 
Méreg János képviselı javasolja, hogy erre az egy alkalomra legyen így. 
 
Vilpak Tibor Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, hogy a Gazdasági Bizottság úgy döntött, 
hogy kivételes esetrıl van szó, egy alkalomra, mivel a gyerekek számára ez az országos 
bajnokság nagyon rangos verseny. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy a Gazdasági Bizottság elıterjesztése pontosítja, 
hogy csak a Karate Szakosztály részére, és erre a rendezvényre vonatkozik, hogy legyenek 
elszámolhatóak az étkezési, szállás- és utazási költségek is. 
 
Pıdör Gyula polgármester öt perc szünetet rendel el, amíg a határozati javaslat elkészül. 
 
 
Az ülés 5 perc szünet után, 18.33 órakor folytatódik. A testület létszáma változatlanul 9 fı. 

 
 
Pıdör Gyula polgármester megkéri Jegyzı urat, hogy ismertesse a megfogalmazott 
határozati javaslatot.  
 
Szörfi István jegyzı ismerteti a határozati javaslatot, mely szerint „Enying Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete kivételesen, egyszeri alkalommal engedélyezi a 
Karate Szakosztály részére, hogy a 2012. november 23-24-i verseny szállás- és étkezési 
költségét az EVSE-vel kötött támogatási szerzıdésben elszámolja. Felhatalmazza a 
polgármestert az elszámolás befogadására. Határidı: Támogatási szerzıdés szerint, Felelıs: 
Pıdör Gyula polgármester.” 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése. 
Kérdés nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon. 
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A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
325/2012. (XI. 21.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
kivételesen, egyszeri alkalommal engedélyezi a Karate 
Szakosztály részére, hogy a 2012. november 23-24-i verseny 
szállás- és étkezési költségét az EVSE-vel kötött támogatási 
szerzıdésben elszámolja. 
Felhatalmazza a polgármestert az elszámolás befogadására. 
 
Határidı: Támogatási szerzıdés szerint 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 

 
 
Pıdör Gyula polgármester - egyéb napirendi pont, kérdés, észrevétel nem lévén – a 
rendkívüli nyílt ülést 18.34 órakor bezárja. 
 
 
Enying, 2012. november 28. 
 
 
 
 
 
  Pıdör Gyula      Szörfi István 
  polgármester            jegyzı 
 
 
 
 
 
  Nyikos István      Vajda Balázs 
      hitelesítı          hitelesítı 


