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JEGYZİKÖNYV  

 
Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2013. február 27-én 
tartott  r e n d e s   n y í l t  ülésérıl 

 
 
Helye:    Polgármesteri Hivatal tanácsterem 
    8130 Enying, Kossuth u. 26. 
 
Jelen vannak:   Pıdör Gyula polgármester, 

Nyikos István alpolgármester, 
Gebula Béla Ákos,  
Dr. Lelkes Ákos, Méreg János, 
Varga Gyula képviselık 

 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı 
Mihályfi Gábor aljegyzı 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı 
 
Sziládi Béla Gazdasági Bizottság kültagja 
Nemes Diána VGMHK vezetı 
Tolnai Zsuzsanna Szirombontogató Óvoda vezetı 
Vargáné Kránicz Erzsébet ESZI vezetı 
 
Szemerei Szilvia jegyzıkönyvvezetı 

 
Jelezte távolmaradását: Buza Lajos, Vajda Balázs, Viplak Tibor képviselık 
 
Pıdör Gyula polgármester köszönti a megjelenteket, a képviselıket, a Városi TV nézıit. Az 
ülést 15.15 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselık határozatképes számban 
megjelentek, létszámuk 6 fı. A jegyzıkönyv hitelesítésére felkéri Gebula Béla Ákos és Varga 
Gyula képviselıket. Kéri, hogy aki a hitelesítık személyével egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Gebula Béla Ákos és 
Varga Gyula képviselıket elfogadta. 
 
Pıdör Gyula polgármester a jegyzıkönyv vezetésére felkéri Szemerei Szilviát. Kérdezi, hogy 
a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kiegészítése, módosító javaslata. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı elmondja, hogy az ülést megelızıen tartott gazdasági bizottsági 
ülésen született egy döntés, mely a Humán Bizottság egyik elıterjesztéséhez kapcsolódik. 
Célszerőnek tartaná együtt tárgyalni a két elıterjesztést, ezért javasolja a napirend 
módosítását. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı szerint a kettı nem függ teljes egészében össze. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı visszavonja módosító javaslatát. 



 

 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı ismerteti, hogy a 4.2 napirendi pont szerint a foglalkozás-
egészségügyi feladatot ellátó vállalkozás felmondta a szerzıdést, és kérte, hogy tekintsenek 
el a három hónapos felmondási idıtıl. Errıl csak akkor tud dönteni a testület, ha elıtte dönt 
új szolgáltatóval való szerzıdéskötésrıl. 
 
Pıdör Gyula polgármester - módosító javaslat nem lévén - kéri, hogy aki a napirenddel 
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta. 

 

Napirend: 
Nyílt ülés  

1. Polgármester elıterjesztései 
1.1 EVÖ 2013. évi költségvetés 
1.2 EVÖ 2012. évi költségvetésérıl szóló rendelet módosítása 
1.3 Vagyongazdálkodási terv 
1.4 Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatási szerzıdés 
1.5 Utcanévváltoztatás 
1.5.1 Ságvári E. utca 
1.5.2 Zalka M. utca 
1.5.3 Vöröshajnal utca 

 
 Elıadó: Pıdör Gyula 
 polgármester 

 
2. Jegyzı, Aljegyzı elıterjesztései 
2.1 Béren kívüli juttatás (cafeteria) szabályzat a polgármester részére 
2.2 Önkormányzati rendeletek módosítása név- és jogszabályváltozás okán 
2.3 Korábbi döntés technikai jellegő módosítása – Polgármesteri Hivatal 

alapító okiratának módosítása 
 

  Elıadó: Kóródi-Juhász Zsolt, Mihályfi Gábor 
                         jegyzı            .           aljegyzı 
 

3. Gazdasági Bizottság elıterjesztései 
3.1 Lengyel Péter kérelme 
3.2 I. számú gyermekorvosi körzet maradvány felhasználása 
3.3 Árajánlat Hunyadi utcai partfal statikai vizsgálatára 
3.4 Módosított vételi ajánlat 
3.4.1 Korábbi döntés visszavonása 
3.4.2 Vételi ajánlat elutasítása 
3.5 Farkas András kérelme 
3.6 Támogatás kérés lakossági szolgáltatás bıvítéséhez 
3.7 Térítésmentes használati megállapodás a Fejér Megyei Kormányhivatallal 

az enyingi falugazdász ügyfélszolgálati irodáról 
 

  Elıadó: Viplak Tibor, Gebula Béla Ákos 
           GB elnöke          GB alelnök 
 

4. Humán Bizottság elıterjesztései 
4.1 I. számú gyermekorvosi körzet feladat-ellátási szerzıdésének 

meghosszabbítása 
4.2 Foglalkozás-egészségügyi szerzıdés megszüntetése 
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  Elıadó: Dr. Lelkes Ákos 
                   HB elnöke 
Zárt ülés  

1. Polgármester elıterjesztése 
Óvodavezetı illetményének megállapítása pályázattal összefüggésben 

 
 Elıadó: Pıdör Gyula 
  Polgármester 

 
2. Jegyzı elıterjesztése 

Szociális ügy – Átmeneti segély ügyben fellebbezés 
 

  Elıadó: Kóródi-Juhász Zsolt 
                    jegyzı 
 
 
 
1 Polgármester elıterjesztései 
1.1 EVÖ 2013. évi költségvetés 
 
Pıdör Gyula polgármester szerint bizonyára mindenki áttanulmányozta. Kérdezi, van-e 
valakinek kérdése, elıterjesztése a rendelettervezettel kapcsolatban. Ismerteti, hogy a tavalyi 
elmaradt adóból 1,4 millió Ft-ot folyt be a jelenlegi állás szerint. A jogszabályban 
meghatározott hivatali létszám 26,1 fı, a Polgármesteri Hivatal létszáma 26 fı, valójában 
ténylegesen 24-en dolgoznak, 2 fı gyes-en, illetve gyed-en van. Az idei évi tervezett 
adóbevétel 165 millió Ft. Kérdezi, van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése. 
 
Gebula Béla Ákos Gazdasági Bizottság alelnöke elmondja, hogy a bizottság kb. négy 
alkalommal tárgyalta a költségvetést. Szerinte eléggé pontosan, precízen, nagy képviselıi 
létszám mellett sikerült végignézni a költségvetési tervezetet. Az intézményvezetık 
segítségével megnyugtató döntések születtek. Véleménye szerint a tervezet az utóbbi évek 
költségvetéséhez képest jónak mondható. Bízik benne, hogy ebben az átmeneti évben, 
melyben még számos olyan jogszabályváltozás várható, amire reagálni kell az 
önkormányzatnak, így is lesz. A költségvetés tárgyalása jól sikerült, az intézményvezetık 
hozzáállása jó volt, nagyon segítıkészek voltak. Köszöni a munkájukat, és köszöni 
mindazoknak is a munkáját, akik a költségvetéshez hozzátettek. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy nullás költségvetést kellett létrehozni, a 
tervezetet a könyvvizsgálók is vizsgálták és minısítették, s elfogadásra javasolták. A 
Gazdasági Bizottság is elfogadásra javasolta. A rendelet elfogadásához minısített többség 
kell. Kéri, hogy aki a 2013. évi költségvetésrıl szóló rendelettervezet elfogadásával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon.  
 

A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal Enying Város 
Önkormányzatának 2013. évi költségvetésérıl jelen jegyzıkönyv mellékletét 
képezı 1/2013. (III. 01.) önkormányzati rendeletet alkotja. 

 
 
 
1.2 EVÖ 2012. évi költségvetésérıl szóló rendelet módosítása 
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Pıdör Gyula polgármester felkéri Závodni Lászlóné pénzügyi vezetıt, röviden ismertesse a 
rendeletmódosítást a lakosság részére. 
 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı ismerteti, hogy a kötelezı állami támogatásoknak a  
módosított elıirányzatai kerültek átvezetésre. Amelyek testületi döntés alapján kerültek 
átvezetésre, ott a testületi döntés száma megtalálható. Saját hatáskörben is történtek 
elıirányzat-módosítások. A bevételek szintre hozása megtörtént. Amennyi bevételt az 
intézmények teljesítettek, annak az elıirányzata a bevételhez lett igazítva. Jogszabály írja elı 
kötelezıen a beruházások, illetve a felújítások elıirányzatának a szintre hozását, ez is 
megtörtént. Illetve finanszírozással szemben visszavonásra került minden intézménynél az 
többlet-elıirányzat, kivéve azokat az eseteket, melyek pályázatokhoz kapcsolódtak. Elıleget 
kaptak a pályázattal rendelkezı intézmények, de sok esetben a felhasználás még nem történt 
meg teljes egészében, tehát részfelhasználások vannak, ebbıl adódnak különbözetek. 
Minden intézmény belefért az utolsó módosított elıirányzataiba. 
 
Gebula Béla Ákos Gazdasági Bizottság alelnöke tájékoztatja a képviselıket, a nézıket, hogy 
a bizottság az ülést megelızıen tárgyalta jelen elıterjesztést, és egyhangúlag javasolta 
elfogadni azt a Képviselı-testületnek. 
 
Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy aki a 2012. évi költségvetési rendelet melléklet szerinti 
módosításával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  
 
 

A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal Enying Város Önkormányzata 
2012. évi költségvetésérıl szóló 4/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelet 
módosításáról jelen jegyzıkönyv mellékletét képezı 2/2013. (III. 01.) 
önkormányzati rendeletet alkotja. 

 
 
 
1.3 Vagyongazdálkodási terv 
 
Pıdör Gyula polgármester ismerteti, hogy önkormányzatnak kötelezı közép- és hosszú távú 
vagyongazdálkodási terv készítése. Felhívja rá a figyelmet, hogy a terv szerint a bevételeket 
elsısorban a fejlesztési hitelek, másodsorban folyószámla hitel csökkentésére kell fordítani. 
 
Gebula Béla Ákos Gazdasági Bizottság alelnöke elmondja, hogy a bizottság 2013. február 20-
i ülésén egyhangúlag támogatta a határozati javaslat elfogadását. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, 
elıterjesztése. Kérdés, hozzászólás nem lévén ismerteti a vagyongazdálkodási terve 
elfogadására irányuló melléklet szerinti határozati javaslatot. Kérdés nem lévén kéri, hogy 
aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
53/2013. (II. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 9. § (1) bekezdés alapján az önkormányzat 
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vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a 7. § (2) 
bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának 
céljából közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét a 
döntés mellékletét képezı tartalommal fogadja el. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 

 
 
 
1.4 Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatási szerzıdés 
 
Pıdör Gyula polgármester kéri Gebula Béla Ákos képviselıt, a Gazdasági Bizottság 
alelnökét, hogy ismertesse a bizottság elıterjesztését. 
 
Gebula Béla Ákos Gazdasági Bizottság alelnöke elmondja, hogy a bizottság az ülést 
megelızıen tárgyalta az elıterjesztést, és ismerteti a bizottság Ivády Ilona Orvosi Bt.-vel 
kötendı szerzıdés elfogadására irányuló melléklet szerinti határozati javaslatát. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, 
elıterjesztése. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı ismerteti, hogy a döntéshozatalt az teszi szükségessé, hogy a 
foglalkozás-egészségügyi feladatokat korábban ellátó orvos, Dr. Rácz Géza elhunyt. Az általa 
képviselt cég a továbbiakban nem tudja vállalni a feladatellátást. Ez úton is szeretné kifejezni 
nagyrabecsülését Dr. Rácz Géza munkájáért. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy személyesen ismerte az elhunytat, baráti 
viszonyban voltak. Posztumusz is köszöni tevékenységét. Kérdés, hozzászólás nem lévén 
kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
54/2013. (II. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az önkormányzat foglalkozás-egészségügyi 
feladatainak ellátására a határozat mellékletét képezı tartalom 
szerint az - összességében legelınyösebb ajánlatot tevıvel - 
Ivády Ilona Orvosi Bt.-vel (8130 Enying, Szabadság tér 12.; 
adószám: 20204330-1-07; képviseli: Dr. Ivády Ilona) köt 
szerzıdést. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a döntésbıl eredı feladatok 
elvégzésére és a szerzıdés aláírására. 
 
Határidı:  a megkötés tekintetében 2013. február 28.; 
egyebekben folyamatos 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
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1.5 Utcanévváltoztatás 
1.5.1 Ságvári E. utca 
 
Pıdör Gyula polgármester ismerteti, hogy az önkényuralmi utcaneveket meg kell 
változtatni, ezért a Gazdasági Bizottság három javaslatot tett. Lakossági kérésre a harmadik 
javaslathoz egy módosító javaslattal kíván élni. Kérdezi, van-e valakinek ezzel kapcsolatban 
kérdése, észrevétele. 
 
Varga Gyula képviselı kérdezi, hogy a Vöröshajnal utca is szerepel-e az elıterjesztésben. 
Elmondja, hogy amikor a bizottság megtárgyalta, egyetértett a névváltoztatási javaslattal, 
mert a tanúságtétel mellett tanító hatású lenne, nem beszélve a PR értékérıl, de a lakosság 
véleményével találkozva, megértve az utca lakóinak indokait, úgy véli, hogy Enying egy 
olyan utcáját kellene elnevezni Marian Cozmaról, amelyiknek még nincs neve. 
 
Pıdör Gyula polgármester ismerteti, hogy a lakossági petíció a Hajnal utca nevet kérte. 
Javasolja, hogy a Marian Cozma elnevezésrıl a Humán Bizottság ülésén döntsenek majd a 
lakosság megkeresésével. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı javasolja a másik két határozati javaslatról dönteni és a 
módosításról. 
 
Gebula Béla Ákos Gazdasági Bizottság alelnöke maga is támogatta a Marian Cozma 
elnevezést, sıt a leginkább kiállt érte. Belátja, hogy az ott élı emberek mást akarnak, ezért az 
ı kérésüknek megfelelıen történjen az elnevezés, ezért visszavonja a korábbi támogatását és 
az új javaslattal fog egyetérteni. 
 
Pıdör Gyula polgármester ismerteti a Ságvári Endre utca új elnevezésére irányuló melléklet 
szerinti 1. határozati javaslatot. Kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon.  
 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
55/2013. (II. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 14. § (2) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelıen meg kívánja változtatni 
az enyingi, jelenleg Vöröshajnal utca, Ságvári Endre utca, és 
Zalka Máté utca közterületek elnevezését. 
 
A Ságvári Endre  utca új elnevezése: Ságvári utca 
 
Határidı:  2013. augusztus 31. 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
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1.5.2 Zalka M. utca 
 
Pıdör Gyula polgármester ismerteti a Zalka Máté utca új elnevezésére irányuló melléklet 
szerinti 2. határozati javaslatot. Kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
56/2013. (II. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 14. § (2) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelıen meg kívánja változtatni 
az enyingi, jelenleg Vöröshajnal utca, Ságvári Endre utca, és 
Zalka Máté utca közterületek elnevezését. 
 
A Zalka Máté utca új elnevezése: Kenderföld utca 
 
Határidı:  2013. augusztus 31. 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 

 
 
 
1.5.3 Vöröshajnal utca 
 
Pıdör Gyula polgármester ismerteti, hogy a Vöröshajnal utca Marian Cozmaról való 
elnevezésére irányuló képviselıi javaslat ellen az utca lakó petíciót nyújtottak be, melyben 
több mint harminc lakó kérte a Hajnal utca elnevezést, ezért ezzel a módosítással egységesen 
terjeszti elı a harmadik határozati javaslatot. Kérdezi, van-e valakinek ezzel kapcsolatban 
kérdése, felvetése. 
 
Gebula Béla Ákos Gazdasági Bizottság elnöke kérdezi a Kóródi-Juhász Zsolt jegyzıt, hogy 
jogszerő-e vagy inkább arról kellene dönteni, hogy a Gazdasági Bizottság döntését 
módosítják. 
 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı elmondja, hogy a bizottság csak javaslatot tett, úgy gondolja, 
dönthet errıl a Képviselı-testület. Egy megjegyzést kíván tenni az elıterjesztéssel 
kapcsolatban. A Vöröshajnal utca elnevezéssel kapcsolatban megkeresték a Magyar 
Tudományos Akadémiát, hogy az idézett jogszabályban foglaltakat sérti-e vagy sem, de nem 
érkezett még válasz. Ismerteti, hogy egy hátrányos következménye lehet, ha most hoz 
döntést a Képviselı-testület. A természetes személyek vonatkozásában nem, de az ott 
székhellyel rendelkezı gazdasági szervezetek illetékmentessége nem áll fenn, ha a Magyar 
Tudományos Akadémia úgy foglal állást, hogy a Vöröshajnal elnevezés nem ütközik az 
idézett jogszabály rendelkezésébe. 
 
Gebula Béla Ákos Gazdasági Bizottság alelnöke elmondja, hogy az utcában vannak 
gazdasági társaságok, ezért javasolja megvárni az MTA döntését. Ha az MTA úgy dönt, hogy 
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nem jogszabálysértı, ismer olyan személyt, akinek 100 eFt lenne a hatósági bizonyítványok 
átíratása. Szerinte ésszerő lenne megvárni a Tudományos Akadémia döntését. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı szerint, ha ilyen magas grémiumnak a véleményét kérték, akkor 
nincsenek is olyan helyzetben, hogy mielıtt megérkezik a válasz, a fejük fölött döntsenek. 
Szerinte mindenképp le kell venni a napirendrıl.  
 
Varga Gyula képviselı egyetért a levétellel. 
 
Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy aki a napirendi pont napirendrıl való levételével 
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a „Vöröshajnal utca névváltoztatása” napirendi 
pontot levette a napirendjérıl. 
 
 
Pıdör Gyula polgármester felkéri Kóródi-Juhász Zsolt jegyzıt, hogy ismertesse a 2.1 
napirendi pontot, és Mihályfi Gábor aljegyzıt, hogy ismertesse a 2.2, 2.3 napirendi pontot. 
 
 
 
2 Jegyzı, Aljegyzı elıterjesztései 
2.1 Béren kívüli juttatás (cafeteria) szabályzat a polgármester részére 
 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı elmondja, hogy némiképp változott a jogszabály, a 
polgármesteri hivatal dolgozói tekintetében a költségvetési szerv vezetıjeként elkészítette a 
szabályzatot. A Képviselı-testület a költségvetési rendeletben megállapította a cafeteria 
keretet, mely a Kttv. szerint nem lehet kevesebb a 38.650,- Ft-os illetményalap ötszörösénél, 
azaz bruttó 193.250,- Ft–nál, illetve a 2013. évi központi költségvetésrıl szóló törvény szerint 
nem lehet több bruttó 200.000,- Ft-nál. Még 7000,- Ft sincs a mozgástér, amiben a Képviselı-
testület dönthetett. A költségvetésben a bruttó 200.000,- Ft lett elfogadva, mely keret a 
polgármesternél sem lehet kevesebb, hiszen sajátos jogállású köztisztviselınek minısül, és ez 
sértené az egyenlı bánásmód elvét. A Képviselı-testület hatáskörébe tartozik a polgármester 
vonatkozásában megállapítani a keretösszeget, így javasolja a bruttó 200.000,- Ft 
keretösszeget megállapítani. A határozati javaslat tartalmazza, hogy a választható juttatások 
fajtájáról, a kifizetés- és elszámolás rendjérıl a polgármesteri hivatalnál foglalkoztatott 
köztisztviselıkre vonatkozó cafeteria juttatási szabályzat rendelkezései értelemszerően 
kerüljenek alkalmazásra a polgármester vonatkozásában. Ha valakinek kérdése van ezzel 
kapcsolatban, szívesen válaszol. Kérdés nem lévén javasolja elfogadni a szabályzatot. 
 
Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
57/2013. (II. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta 
a „Béren kívüli juttatás (Cafeteria) szabályzat a polgármester részére” 
tárgyú elıterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
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− Enying Város Önkormányzat Képviselı-testülete, a 
polgármester cafeteria-juttatásának éves keretösszegét bruttó 
200.000.- Ft-ban határozza meg. 
 

− A választható juttatások fajtáiról, a kifizetés és elszámolás 
rendjérıl a határozat mellékletét képezı – Polgármesteri 
Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselıkre vonatkozó – 
Cafeteria-juttatási Szabályzat rendelkezéseit értelemszerően 
kell alkalmazni. 

 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı 

 
 
Pıdör Gyula polgármester felkéri Mihályfi Gábor aljegyzıt, hogy ismertesse elıterjesztéseit. 
 
 
 
2.2 Önkormányzati rendeletek módosítása név- és jogszabályváltozás okán 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy kettı rendelettervezet van a Képviselı-testület 
elıtt. Az önkormányzati intézmények átnevezése, illetve magasabb szintő jogszabályok 
okán, egy deregulációs folyamat eredményeképpen számos önkormányzati rendeletnek a 
módosítása indokolt. A második tervezetnél a térítési díj kerülne módosításra, mely esetben 
más az indoka a döntés szükségességének. A január 30-i ülésen döntött a Képviselı-testület 
az érintett intézmények névváltozásáról, javarészt ez olvasható az elsı tervezetben. A térítési 
díjat illetıen a vendégétkeztetés térítési díja 553,- Ft-ról 425,- Ft-ra csökkenne átmeneti 
idıszakra, 2013. március 1. és augusztus 31. között a közszolgáltató kérelmére. illetve a 
névváltozások is átvezetésre kerülnek. Mindkettı rendelet megalkotásához minısített 
többség szükséges. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy a mellékletben szereplı „önkormányzat önként 
vállalt feladatai” közel 108 millió Ft-ba kerülnek az önkormányzatnak. Kéri, hogy aki a 
melléklet szerinti elsı rendelettervezet elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  
 
 

A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az önkormányzati 
intézmények névváltozásával és magasabb szintő jogszabályváltozással 
összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosításáról jelen 
jegyzıkönyv mellékletét képezı 3/2013. (III. 01.) önkormányzati rendeletet alkotja. 

 
 
Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy aki a melléklet szerinti második rendelettervezet 
elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  
 
 

A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az intézményi étkezési 
normákról és térítési díjakról szóló 24/2009. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról jelen jegyzıkönyv mellékletét képezı 4/2013. (III. 01.) 
önkormányzati rendeletet alkotja. 
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2.3 Korábbi döntés technikai jellegő módosítása – Polgármesteri Hivatal alapító 

okiratának módosítása 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy a MÁK jelezte, hogy technikai jellegő módosítást 
szeretne a korábbi döntésben, hogy a január 1-jei hatályosulási idı az egész határozatra 
legyen érvényes. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése. Kérdés nem 
lévén ismerteti a korábbi döntés módosítására irányuló melléklet szerinti határozati 
javaslatot. Kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
58/2013. (II. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a 10/2013. (I. 30.) számú határozatát a 
határozat egyéb részeinek változatlanul hagyása mellett az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
A „2013. február 15-i hatállyal – az 1. pont tekintetében 2013. 
január 1-i hatállyal –„ szövegrész helyébe a „2013. január 1-i 
hatállyal” szöveg kerül. 
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 

 
 
Pıdör Gyula polgármester felkéri Gebula Béla Ákos képviselıt, a Gazdasági Bizottság 
alelnökét, hogy ismertesse a bizottság elıterjesztéseit. 
 
 
 
3 Gazdasági Bizottság elıterjesztései 
3.1 Lengyel Péter kérelme 
 
Gebula Béla Ákos Gazdasági Bizottság alelnöke ismerteti, hogy a kérelmezı kézi autómosót 
szeretne üzemeltetni az általa megjelölt önkormányzati ingatlanokban, de mindkettı foglalt. 
Az egyiket az orvosi ügyelet használja, a másikat pedig a polgárırség. Sajnos nem tudnak 
olyan helyiséget a kérelmezı rendelkezésére bocsátani, amiket mások használnak, ezért el 
kell utasítani a kérelmet. Ismerteti a bizottság kérelem elutasítására irányuló melléklet 
szerinti 46/2013. (II. 04.) számú határozati javaslatát. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek ezzel kapcsolatban kiegészítése, 
kérdése. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával 
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  
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A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
59/2013. (II. 27.) számú határozata: 
Enying Város Képviselı-testülete úgy határozott, hogy Lengyel 
Péter 8130 Enying, Berzsenyi D. u. 23. szám alatti lakos 
kérelmét nem támogatja. 
 
Határidı:  2013. március 15. 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 

 
 
 
3.2 I. számú gyermekorvosi körzet maradvány felhasználása 
 
Gebula Béla Ákos Gazdasági Bizottság alelnöke ismerteti a bizottság melléklet szerinti 
48/2013. (II. 04.) számú határozati javaslatát. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, észrevétele, 
javaslata. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával 
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  
 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
60/2013. (II. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az I. számú gyermekorvosi körzet 
bevételmaradványát az alábbiak szerint kívánja felhasználni: 
- 50 % bér 
- 50% eszközfejlesztés 
 
Határidı:  2013. március 15. 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 

 
 
 
3.3 Árajánlat Hunyadi utcai partfal statikai vizsgálatára 
 
Gebula Béla Ákos Gazdasági Bizottság alelnöke ismerteti a bizottság egyhangúlag 
elfogadott, melléklet  szerinti, 50/2013. (II. 20.) számú határozati javaslatát. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, 
kiegészítése. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat 
elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
61/2013. (II. 27.) számú határozata: 
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Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Hunyadi utcai partfal statikai vizsgálatával a 
DU-PLAN Mérnöki Iroda Kft-t (8000 Székesfehérvár, Gyümölcs 
u. 4-6.; képviseli: Szabó Lajos ügyvezetı) bízza meg jelen 
határozat elválaszthatatlan mellékletét képezı árajánlat szerint 
az önkormányzat dologi kiadásainak terhére. 
 
Határidı:  2013.  március 31. 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 

 
 
 
3.4 Módosított vételi ajánlat 
3.4.1 Korábbi döntés visszavonása 
 
Gebula Béla Ákos Gazdasági Bizottság alelnöke elmondja, hogy a 42/2013. (I. 30.) számú 
határozat visszavonásáról van szó. Ismerteti a bizottság melléklet szerinti, 53/2013. (II. 20.) 
számú határozati javaslatát. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, 
hozzáfőznivalója. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat 
elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
62/2013. (II. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a 42/2013. (I. 30.) számú határozatát hatályon 
kívül helyezi. 
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 

 
 
 
3.4.2 Vételi ajánlat elutasítása 
 
Gebula Béla Ákos Gazdasági Bizottság alelnöke elmondja, hogy a bizottság 2 igen 
szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással hozta meg melléklet szerinti, 54/2013. (II. 
20.) számú határozatát, melyet ismertet.  
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı szerencsésnek tartaná akkor tárgyalni ezt az elıterjesztést, amikor 
a bizottság elnöke is itt van, mert neki markáns véleménye van, ami meggyızné a 
képviselıket. 
 
Gebula Béla Ákos Gazdasági Bizottság alelnöke szerint azért került elıterjesztésre, mert a 
vételi ajánlatnak 20 napos határideje van, amíg az ajánlat fennáll. Szerinte is olyan horderejő 
a kérdés, hogy az egész Képviselı-testületnek jelen kellene lenni ahhoz, hogy megfelelı 
döntést tudjanak a kérdésben hozni. Annyira sok vélemény ütközött a bizottsági ülésen, 
hogy nem tartja szerencsésnek három képviselı, közülük kettı bizottsági tag távollétében 



 

13/16 

döntést hozni. Úgy gondolja, tudják úgy tolmácsolni ezt az ajánlattevı felé, hogy fenntartsa a 
vételi ajánlatát. Javasolja akkor dönteni, amikor teljes a testület létszáma. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı szerint, ha az ajánlattevı komolyan gondolja vételi szándékát, 
bizonyára tovább is fenntartja ajánlatát. 
 
Gebula Béla Ákos Gazdasági Bizottság alelnöke szerint a három képviselı távolléte a 
minısített többséget is veszélyeztetné. 
 
Méreg János képviselı javasolja levenni a napirendrıl az elıterjesztést. 
 
Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy aki a napirendi pont napirendrıl való levételével 
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a „Vételi ajánlat elutasítása” napirendi pontot 
levette a napirendjérıl. 
 
 
 
3.5 Farkas András kérelme 
 
Gebula Béla Ákos Gazdasági Bizottság alelnöke ismerteti a bizottság egyhangúlag 
meghozott, melléklet szerinti 55/2013. (II. 20.) számú döntését. Kiegészítésként elmondja, 
hogy a bizottság támogat mindent, ami vállalkozás, illetve munkahely-teremtési lehetıség, 
de olyan területre vonatkozik a kérelem, amely a START-munka programban érintett, ezért 
nem tudták támogatásra javasolni a kérelmet. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy 50 ember START-munka szerzıdésérıl van szó. 
Kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
63/2013. (II. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Farkas András 8130 Enying, Marosi u. 8. szám 
alatti lakos bérleti kérelmét a tárgyi ingatlanokkal kapcsolatos 
önkormányzati kötelezettségvállalás miatt nem támogatja. 
 
Határidı:  2013.  március 20. 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 

 
 
 
3.6 Támogatás kérés lakossági szolgáltatás bıvítéséhez 
 
Gebula Béla Ákos Gazdasági Bizottság alelnöke elmondja, hogy az önkormányzattól anyagi 
támogatást kért a kérelmezı lakossági szolgáltatáshoz, ami olyan szintő volt, hogy nem 
látták megvalósíthatónak a kérelem támogatását. A bizottság egyhangúlag hozta meg 
melléklet szerinti, 56/2013. (II. 20.) számú határozatát, melyet ismertet. 
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Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, 
hozzászólás nem lévén elmondja, hogy 100 eFt támogatást kért a kérelmezı, s cserébe 
felajánlotta, hogy egy évig a bevétel bizonyos százalékát visszafizeti az önkormányzatnak. 
Számításuk szerint 3-4 évig kellett volna vállalnia, hogy visszafizet ahhoz, hogy visszakapja 
az önkormányzat a pénzét. Kérdés nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat 
elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1  tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
64/2013. (II. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Maczkó-Tóth Nikolett egyéni vállalkozó 
(székhely: 8130 Enying, Kossuth u. 36.) kérelmét nem 
támogatja. 
 
Határidı:  2013.  március 20. 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 

 
 
 
3.7 Térítésmentes használati megállapodás a Fejér Megyei Kormányhivatallal az enyingi 

falugazdász ügyfélszolgálati irodáról 
 
Gebula Béla Ákos Gazdasági Bizottság alelnöke elmondja, hogy a falugazdász irodát 
áthelyezték Polgárdiba. A hétfıi és szerdai enyingi ügyfélfogadások segítése érdekében a 
bizottság egyhangúlag hozta meg döntését. Ismerteti a bizottság térítésmentes használati 
megállapodás kötésére irányuló, melléklet szerinti, 61/2013. (II. 20.) számú határozati 
javaslatát. Az érintett ingatlan a volt Tourinform iroda. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, 
hozzászólás nem lévén elmondja, hogy az agrárkamarával is van szerzıdése az 
önkormányzatnak erre a helyiségre, ezért a rezsiköltségeken 50-50%-ban osztoznak. Kérdés 
nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
65/2013. (II. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy szívességi használati szerzıdést köt a Fejér 
Megyei Kormányhivatallal (8000 Székesfehérvár, Szent István 
tér 9.; Dr. Dorkota Lajos kormánymegbízott) a Polgárdi Járási 
Falugazdász Iroda kihelyezett falugazdász ügyfélszolgálatának 
elhelyezése tárgyában. 
 
A használatba adott helyiség: 8130 Enying, Kossuth u. 29. 
Egyéb feltételek: az irodahelyiség közüzemi költségeinek 50 %-
a a használatba vevıt terheli.  
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Határidı:  2013. március 31. 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 

 
 
Pıdör Gyula polgármester felkéri Dr. Lelkes Ákos képviselıt, a Humán Bizottság elnökét, 
hogy ismertesse a bizottság elıterjesztéseit. 
 
 
 
4 Humán Bizottság elıterjesztései 
4.1 I. számú gyermekorvosi körzet feladat-ellátási szerzıdésének meghosszabbítása 
 
Dr. Lelkes Ákos Humán Bizottság elnöke elmondja, hogy február 20-án ülésezett a 
bizottság, s kettı elıterjesztést hozott a Képviselı-testület elé. Elmondja, hogy az I. számú 
házi gyermekorvosi körzetben Dr. Meláth Viola távozását követıen Dr. Taubert Márta látja 
el helyettesítéssel a feladatot. Taubert doktornı jelezte, hogy további egy évig vállalná a 
helyettesítést, amit köszönettel fogadtak. Ismerteti a bizottság feladat-ellátási szerzıdés 
meghosszabbítására irányuló melléklet szerinti határozati javaslatát. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, 
elıterjesztése. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat 
elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
66/2013. (II. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Dr. Taubert Márta gyermekorvossal kötött 
feladat-ellátási szerzıdést - mely az I. számú házi 
gyermekorvosi körzet gyermekorvosi feladatainak helyettesítı 
orvosként történı ellátására vonatkozik - annak lejártával, 2013. 
július 1. napjától egy év idıtartamra, változatlan tartalommal 
meghosszabbítja.   
 
A Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
szerzıdés aláírására. 
 
Határidı:  folyamatos 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester  

 
 
 
4.2 Foglalkozás-egészségügyi szerzıdés megszüntetése 
 
Dr. Lelkes Ákos Humán Bizottság elnöke – ahogy arról korábban már tájékoztatást adott – 
elmondja, hogy a feladatot ellátó Dr. Rácz Géza elhunyt, így gondoskodni kell az ellátásról. 
A cég képviselıje levélben közölte, hogy nem tudja ellátni a szerzıdésben vállalt feladatot, és 
kérte, hogy tekintsenek el a három hónap felmondási idıtıl. Dr. Ivády Ilona átveszi a 
feladatellátást, így nincs akadálya az azonnali szerzıdésbontásnak. Ismerteti a bizottság a 
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közös megegyezéssel történı szerzıdésbontásra irányuló melléklet szerinti határozati 
javaslatát. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzáfőznivalója. Kérdés, 
hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
67/2013. (II. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Dr. Rácz Géza és Társa Egészségügyi Kft-vel 
kötött, a foglalkozás-egészségügyi alapellátás biztosítására 
vonakozó szerzıdés közös megegyezéssel történı 
megszüntetéséhez 2013. március 1. napjával hozzájárul, ha és 
amennyiben másik foglalkozás-egészségügyi orvossal a feladat-
ellátás biztosítása érdekében hivatkozott idıpontig szerzıdést 
tud kötni. 
 
Határidı:  2013. március 1. 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester  
 

 
 
Pıdör Gyula polgármester - egyéb napirendi pont, kérdés, észrevétel nem lévén – a nyílt 
ülést 16.03 órakor bezárja. 
 
 
 
Enying, 2013. március 6. 
 
 
 
 
  Pıdör Gyula     Kóródi-Juhász Zsolt 
  polgármester      jegyzı 
 
 
 
 
 
  Gebula Béla Ákos     Varga Gyula 
         hitelesítı          hitelesítı 


