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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2013. március 20-án 
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, 
Dr. Lelkes Ákos, Varga Gyula, 
Viplak Tibor képviselık 

 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı 
Mihályfi Gábor aljegyzı 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı 
Tóth Károly településfejlesztési ügyintézı 
 
Sziládi Béla Gazdasági Bizottság kültagja 
Tolnai Zsuzsanna Szirombontogató Óvoda vezetı 
 
Szemerei Szilvia jegyzıkönyvvezetı 

 
Jelezte távolmaradását: Buza Lajos, Gebula Béla Ákos, Méreg János,  

Vajda Balázs képviselık 
 
 
Pıdör Gyula polgármester szeretettel köszönt mindenkit, az ülést 17.08 órakor megnyitja. 
Megállapítja, hogy a képviselık határozatképes számban megjelentek, létszámuk 5 fı. A 
hiányzó képviselık jelezték távolmaradásukat. A jegyzıkönyv hitelesítésére felkéri Viplak 
Tibor és Varga Gyula képviselıket. Kéri, hogy aki a hitelesítık személyével egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Viplak Tibor és 
Varga Gyula képviselıket elfogadta. 
 
Pıdör Gyula polgármester a jegyzıkönyv vezetésére felkéri Szemerei Szilviát. A 
napirenddel kapcsolatban javasolja az 1. napirendi pontot levenni a napirendrıl. Kéri, hogy 
aki a napirendrıl való levétellel egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselı-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a „” 1. napirendi pontot 
levette napirendjérıl. 
 
Pıdör Gyula polgármester - egyéb módosító javaslat nem lévén - kéri, hogy aki a módosított 
napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal a módosított napirendet elfogadta. 
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Napirend: 
Nyílt ülés  
 

1. napirendrıl levéve 
 

 Elıadó: Pıdör Gyula 
 polgármester 

 
2. TÁMOP Óvodapályázat – Képzés, továbbképzés, tréning, 

valamint intézményfejlesztés - nyertes ajánlattevı kiválasztása 
 

 Elıadó: Pıdör Gyula 
 polgármester 

 
 
1 napirendrıl levéve 
 
 
2 TÁMOP Óvodapályázat – Képzés, továbbképzés, tréning, valamint 

intézményfejlesztés - nyertes ajánlattevı kiválasztása 
 
Pıdör Gyula polgármester felkéri Tolnai Zsuzsanna óvodavezetıt, hogy ismertesse a 
napirendhez kapcsolódó kiegészítését. 
 
Tolnai Zsuzsanna óvodavezetı elmondja, hogy az óvodapályázat minden olyan elemére, 
ami 100 eFt feletti összeggel jelenik meg a pályázatban, ajánlatokat kell bekérnie a 
fenntartónak. A szakmai képzések szervezésére három ajánlat érkezett, melyek majdnem 
ugyanolyan feltételeket ajánlottak. A legkedvezıbbet a tatabányaiak adták, akikkel kedvezı 
tapasztalataik voltak korábban, már dolgoztak együtt. Az ı ajánlatukat javasolja elfogadni. 
 
Tóth Károly településfejlesztési ügyintézı ismerteti, hogy kettı egyenlı ajánlat is volt, az 
egyéb feltételekben azonban eltértek. A Viéra helyben tartja meg a képzést, így a közlekedési 
költségek nullára redukálódnak. Az alap óradíjakat az egyik pályázó túl is lépte. Egy 30 órás 
tanfolyamnak 80 eFt a díja. Az ajánlatok nem nagyon mentek ez alá, egy túl is lépte. Ha nem 
kell közlekedésre költeni, kedvezıbb az önkormányzat számára. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kiegészítése, hozzászólása. Kérdés, 
hozzászólás nem lévén ismerteti „a képzés, továbbképzés, tréning” ellátásával a Viéta Kft. 
megbízására irányuló melléklet szerinti elsı határozati javaslatot. Kéri, hogy aki a határozati 
javaslat elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
73/2013. (III. 20.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az „Enying város óvodafejlesztése” 
megnevezéső, TÁMOP 3.1.11-12/2-2012-0085 kódszámú 
pályázathoz kapcsolódó „képzések, továbbképzések, 
tréningek” ellátásával a Viéta Kutató, Fejlesztı és Szolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft.-t (2800 Tatabánya, Kós Károly utca 
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47., képviseli: Pethı Balázs ügyvezetı) bízza meg, a határozat 
elválaszthatatlan mellékletét képezı ajánlat szerint.  
 
Felhatalmazza a polgármestert az ajánlat szerinti szerzıdés 
aláírására. 
 
Határidı:  szerzıdés aláírása tekintetében 2013. március 31., 

egyebekben folyamatos 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 

 
Pıdör Gyula polgármester ismerteti „az intézmény szolgáltatási színvonalának növelése, 
szervezetfejlesztés” ellátásával a Viéta Kft. megbízására irányuló melléklet szerinti második 
határozati javaslatot. Kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
74/2013. (III. 20.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az „Enying város óvodafejlesztése” 
megnevezéső, TÁMOP 3.1.11-12/2-2012-0085 kódszámú 
pályázathoz kapcsolódó „intézmény szolgáltatási 
színvonalának növelése, szervezetfejlesztés” feladatainak 
ellátásával a Viéta Kutató, Fejlesztı és Szolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft.-t (2800 Tatabánya, Kós Károly utca 47., képviseli: 
Pethı Balázs ügyvezetı) bízza meg, a határozat 
elválaszthatatlan mellékletét képezı ajánlat szerint.  
 
Felhatalmazza a polgármestert az ajánlat szerinti szerzıdés 
aláírására. 
 
Határidı:  szerzıdés aláírása tekintetében 2013. március 

31., egyebekben folyamatos 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 

 
Pıdör Gyula polgármester - egyéb napirendi pont, kérdés, észrevétel nem lévén – köszöni a 
megjelenést, és a rendkívüli nyílt ülést 17.13 órakor bezárja. 
 
Enying, 2013. március 26. 
 
 
 
  Pıdör Gyula     Kóródi-Juhász Zsolt 
  polgármester      jegyzı 
 
 
 
  Viplak Tibor             Varga Gyula 
      hitelesítı      hitelesítı 


