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Szemerei Szilvia jegyzıkönyvvezetı 

 
Nem jelezte távolmaradását: Vajda Balázs képviselı 
 
 
Pıdör Gyula polgármester az ülést 15.03 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselık 
határozatképes számban megjelentek, létszámuk 8 fı. A hiányzó képviselı nem jelezte 
távolmaradását. A jegyzıkönyv hitelesítésére felkéri Méreg János és Nyikos István 
képviselıket. Kéri, hogy aki a hitelesítık személyével egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Méreg János és 
Nyikos István képviselıket elfogadta. 
 
Pıdör Gyula polgármester a jegyzıkönyv vezetésére felkéri Szemerei Szilviát. A 
napirenddel kapcsolatban módosításra kéri a képviselıket. Javasolja az 1.4 napirendi 
pontként felvenni a „Zöldfok Kft-ben közös képviselı jelölése” elıterjesztést. Kérdezi, van-e 
valakinek ezzel kapcsolatban kérdése. Kérdés nem lévén kéri, hogy aki a napirendre való 
felvétellel egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal a „Zöldfok Kft-ben közös képviselı jelölése” 
elıterjesztést 1.4 napirendi pontként napirendjére vette. 
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Pıdör Gyula polgármester javasolja az 1.5 napirendi pontként felvenni a „Vis maior 
támogatás igénylése” elıterjesztést. Kéri, hogy aki a napirendre való felvétellel egyetért, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal a „Vis maior támogatási igénylése” elıterjesztést 
1.5 napirendi pontként napirendjére vette. 
 
 
15.04 órakor megérkezik Vajda Balázs képviselı, a testület létszáma 9 fı. 
 
 
Pıdör Gyula polgármester a 2.2 napirendi pontot javasolja ketté bontani, és 2.2.1 napirendi 
pontként javasolja tárgyalni az ESZI térítési díjrendeletét, 2.2.2 napirendi pontként pedig a 
Bölcsıde térítési díjrendeletét. Kéri, hogy aki a 2.2 napirendi pont megbontásával, és a 2.2.1 
napirendi pont „a személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intézményi 
térítési díjairól szóló rendelet módosítása” napirend tárgyalásával egyetért, kézfeltartással 
jelezze.  
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal /Vajda Balázs képviselı nem szavazott/ a 2.2 
napirendi pontot megbontotta és 2.2.1 napirendi pontként „a személyes gondoskodás keretében 
nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló rendelet módosításáról”elıterjesztést 
napirendre vette. 
 
Pıdör Gyula polgármester javasolja 2.2.2 napirendi pontként a Bölcsıde térítési 
díjrendeletét. Kéri, hogy aki a 2.2.2 napirendi pont „Enyingi Városi Bölcsıdében 
alkalmazandó térítési díjakról” napirendre való felvétellel egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal /Vajda Balázs képviselı nem szavazott/ a 2.2.2 „az 
Enyingi Városi Bölcsıdében alkalmazandó térítési díjakról” elıterjesztést napirendre vette. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy a hétfıi informális ülésen az SZMSZ-tervezettel 
kapcsolatban a képviselık által kért módosítások nem készültek el teljesen, így nem tudják 
elıterjeszteni azokat, ezért kéri levenni a napirendrıl. Két hét múlva rendkívüli képviselı-
testületi ülést kell tartani más témában, akkor ezt is megtárgyalhatják. Kéri, hogy aki a 
napirendrıl való levétellel egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal /Vajda Balázs képviselı nem szavazott/ a 2.3 
napirendi pontot levette a napirendrıl. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı 3.10 napirendi pontként javasolja napirendre felvenni 
Vasánszki Ferenc vételi ajánlatát. 
 
Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy aki a napirendre való felvétellel egyetért, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal 3.10 napirendi pontként „Vasánszki Ferenc vételi 
ajánlatát”a napirendre felvette. 
 
Pıdör Gyula polgármester - egyéb módosító javaslat nem lévén - kéri, hogy aki a módosított 
napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
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A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a módosított napirendet elfogadta. 
 
Napirend: 
Nyílt ülés  
 

1. Polgármester elıterjesztései 
1.1 Enying Város Önkormányzata 2013. évi összesített közbeszerzési tervének 

elfogadása 
1.2 Kormányablak kialakításához tulajdonosi hozzájárulás megadása az 

építési hatósági engedélyezési eljáráshoz 
1.3 Városunkért Közalapítvány éves beszámolójának elfogadása 
1.4 Zöldfok Kft-ben közös képviselı jelölése 
1.5 Vis maior támogatás igénylése 

 
 Elıadó: Pıdör Gyula 
 polgármester 

 
 

2. Jegyzı elıterjesztései 
2.1 Egyes önkormányzati rendeletek módosítása 
2.2 Térítési díjrendeletek 
2.2.1. A személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intézményi 

térítési díjairól szóló 8/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelet 
módosítása 

2.2.2. Az Enyingi Városi Bölcsıdében alkalmazandó intézményi térítési díjakról 
2.3 napirendrıl levéve 
2.4 Mőködési hitel átstrukturálás – közbeszerzési tanácsadó kiválasztása 

 
  Elıadó: Kóródi-Juhász Zsolt, Mihályfi Gábor 
                         jegyzı                       aljegyzı 
 
 

3. Gazdasági Bizottság elıterjesztései 
3.1 Erdıtelepítési kötelezettség 
3.2 Fejérvíz Zrt. 2013. évi beruházási javaslatai 
3.3 Stróbl János vételi ajánlata 
3.4 Energetikai audit jelentés (múlt), javaslat a jövıbeli megtakarításokra 
3.5 Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Önsegélyezı Társulás 
3.5.1 Tagság 
3.5.2 Tagdíj 
3.6 Balaton Volán járatmegszüntetés 
3.7 2012. évi ellenırzésekkel kapcsolatos Intézkedési tervek 
3.8 Enyingi Rendırırs udvari munkálataihoz (területrendezés, elöregedett 

tuják kivágása) tulajdonosi hozzájárulás 
3.9 Szennyvízberuházás kivitelezési munkáihoz kapcsolódó tartalékkeret 

csökkentése 
/2013. március 20-i GB ülés anyaga/ 

3.10 Vasánszky Ferenc vételi ajánlata 
 

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

4. Vegyes ügyek 
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1 Polgármester elıterjesztései 
1.1 Enying Város Önkormányzata 2013. évi összesített közbeszerzési tervének 

elfogadása 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása az 
elıterjesztéshez. Elmondja, hogy árubeszerzés esetében 8 millió forint, építési beruházás 
esetében 15 millió forint, építési koncesszió esetében 100 millió forint, szolgáltatás 
megrendelése esetében 8 millió forint, szolgáltatási koncesszió esetében 25 millió forintnál 
közbeszerzést kell lefolytatni. Kérdés, hozzászólás nem lévén ismerteti az összesített 
közbeszerzési terv elfogadására 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   
75/2013. (III. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy – a határozat mellékletét képezı – Enying 
Város Önkormányzatának 2013. évi összesített közbeszerzési 
tervét jóváhagyja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert az év közbeni szükséges 
módosítások átvezetésére. 
 
Határidı:  folyamatos 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 

 
 
1.2 Kormányablak kialakításához tulajdonosi hozzájárulás megadása az építési hatósági 

engedélyezési eljáráshoz 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy az okmányiroda mellett 2013-ban 
kormányablakot szeretne kialakítani a kormányhivatal, melyhez az önkormányzat 
hozzájárulását kéri. A várost ezzel kapcsolatban semmilyen költség nem terheli. A 
kormányhivatal fogja elvégezni a kialakítást. Kérdezi, van-e valakinek kérdése ezzel 
kapcsolatban. Kérdés, hozzászólás nem lévén ismerteti a hozzájárulás megadására 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   
76/2013. (III. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az integrált kormányzati ügyfélszolgálat 
kialakításához jelen határozat mellékletét képezı 
szándéknyilatkozat szerint tulajdonosi hozzájárulást megadja 
azzal, hogy az átalakítással kapcsolatos minden felelısség – 
különös tekintettel az „Enyingi Batthyány kastély és mőemléki 
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környezetének rehabilitációja I. ütem” tárgyban megvalósult 
PHARE pályázatra – a Fejér Megyei Kormányhivatalé, a 
felmerülı költségek a Fejér Megyei Kormányhivatalt terhelik. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szándéknyilatkozat aláírására, 
felkéri a polgármestert, hogy a szándéknyilatkozatot a Fejér 
Megyei Kormányhivatal fıigazgatója részére küldje meg. 
 
Határidı:  2013. március 31. 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 

 
 
1.3 Városunkért Közalapítvány éves beszámolójának elfogadása 
 
Pıdör Gyula polgármester ismerteti, hogy tavaly újra tudott indulni a közalapítvány, és 
jelentıs összeget tudott összegyőjteni. A kuratórium elnöke Tóth Andrea. Kérdezi, van-e 
valakinek kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás nem lévén megköszöni azoknak, akik 
adományukkal támogatták az alapítvány tevékenységét. Felhívja rá a figyelmet, hogy a 
személyi jövedelemadó 1 %-át át lehet utalni az alapítványnak. Kérdés nem lévén ismerteti a 
beszámoló elfogadására 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   
77/2013. (III. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Városunkért Közalapítvány 2012. évre vonatkozó éves 
beszámolóját megismerte, és a melléklet szerinti tartalommal és 
formában elfogadja. 

 
 
1.4 Zöldfok Kft-ben közös képviselı jelölése 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy az önkormányzatnak minimális törzstıke része 
van, mellyel ugyanúgy szavazati jogot gyakorolhat az önkormányzat Siófokon. Jelentkezett 
Som polgármestere, mely településnek nagyobb a részesedése, hogy vállalja 25%-nyi 
részvényt képviselı település összegyőjtését és képviseletét. Az egyes szavazati témákban 
egyeztet a településekkel, és az egyeztetésnek megfelelıen fog szavazni. Holnap 10 órakor 
lesz az elsı olyan ülés, ahol közös képviselettel, közösen nyilváníthatnak véleményt. 
Ismerteti a közös képviselı jelölésére 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   
78/2013. (III. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Zöldfok Kft-ben közös képviselınek Som 
Község Polgármesterét jelöli. Jelen határozat mellékletét képezı 
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nyilatkozatot elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert annak 
aláírására. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a nyilatkozatot a Som Község 
Polgármestere részére küldje meg. 
 
Határidı:  2013. március 28. 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 

 
 
1.5 Vis maior támogatás igénylése 
 
Pıdör Gyula polgármester még egyszer szóban is köszönetét fejezi ki a Képviselı-testület 
nevében is mindazoknak, akik a március 14-16-i hóviharban összefogtak, helytálltak és 
segítették az itt rekedt embereket, a várost. Enying városa a kormányhivataltól elismerést fog 
kapni. Az elismerés módjáról, formájáról még nem tud semmit. Pénteken 10 órakor kerül sor 
az országos elismerés átadására. A kialakult helyzettel kapcsolatban bizonyos költségek 
merültek fel, melyek egy részét magánemberek fizették. Az önkormányzat által biztosított 
élelmiszer a vis maior alapba belefér, így határozni nem kell róla. A tornaterem parkettája 
azonban a 200 ember általi igénybevétel miatt felújításra szorul, mely költség vis maior 
támogatás keretén belül történı megigénylésérıl határozni kell. A legkedvezıbb ajánlatot a 
Floor 2000 Bt. adta 1.742.683,- Ft-tal. Ehhez 10% önrészt szükséges betervezni az 
önkormányzat költségvetésébe. Ha más döntés születik a vis maior alapról, újból kell 
tárgyalni. Kéri, hogy aki a melléklet szerinti elsı határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
79/2013. (III. 27.) számú határozata: 
A Enying Város Önkormányzat Képviselıtestülete úgy 
határozott, hogy a Tornaterem parketta javítására beérkezett 
ajánlatok közül a FLOOR 2000. Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 
ajánlatát fogadja el bruttó 1.742.683,- Ft összegben. 
 
A szükséges 10% önrészt az önkormányzat költségvetésébe 
betervezi. 
 
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az elıirányzat-
módosítást az önkormányzati elıirányzat-nyilvántartásban 
szerepeltesse, és a költségvetési rendelet módosításakor az 
elıirányzat-módosítást vezesse át. 
 
A károsodás tárgyához igazodóan, a Magyar Mérnöki Kamara, 
a Magyar Építész Kamara szakértıi névjegyzékében szereplı 
mőszaki szakértı, vagy a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium által vezetett igazságügyi szakértıi 
névjegyzékben aktív tagként szerepelı mőszaki szakértıt bíz 
meg a kár felmérésével, amelyhez forrásául az önkormányzat 
költségvetését jelöli meg. Felhatalmazza a polgármestert a 
szakértıvel kötendı szerzıdés aláírására. 
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Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pozitív Vis major 
támogatási döntés után a  kivitelezıi munkát megrendelje.  
Felkéri a polgármestert, hogy a munkálatok megkezdése 
tekintetében egyeztessen  a KIK Enyingi Tankerület vezetıjével 
és Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 
igazgatójával. 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  folyamatos 

 
Pıdör Gyula polgármester ismerteti a melléklet szerinti második határozati javaslatot. Amit 
a gazdák használtak gázolajat, arra is támogatást igényelhetnek. Az igényt elektronikusan 
már be kellett nyújtani. Ma a katasztrófavédelem képviselıje és a kormányhivatal jogásza 
felmérte a benyújtott igényeket, a tornaterem padozatát, jegyzıkönyvet készítettek. Bízik 
benne, hogy támogatást nyer az önkormányzat. Kéri, hogy aki a melléklet szerinti második 
határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   80/2013. (III. 27.) számú határozata: 
A Enying Város Önkormányzat Képviselıtestülete úgy határozott, hogy a vis maior 
támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 
 
A káresemény megnevezése: elıre nem látható természeti vagy más eredető veszély miatt 
szükségessé váló védekezés önkormányzati épület helyreállítása,  
helye 8130 Enying Kossuth Lajos utca 55. - Enying belterületi 1304 hrsz.(pontos cím és helyrajzi 
szám(ok)). 

 
A káresemény forrásösszetétele: 

 
Megnevezés 2013. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg 
nélkül) 

174.268 Ft 10 

Biztosító kártérítése 0 Ft 0 
Egyéb forrás   0 Ft 0 
Vis maior támogatási igény 1.568.415 Ft 90 
Források összesen 1.742.683 Ft 100 
 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 1.742.683 Ft, 
melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelı rész 
aláhúzandó) biztosítani.  

 
A testület, illetve társulási tanács nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett 
vagyonelem a tulajdonát képezi.  

 
� A károsodott épület(ek) az önkormányzat alábbi kötelezı feladatának ellátását 

szolgálja(ák). 
 

Tornaterem enyingi 1304 hrsz épület (név, hrsz)     oktatás                        kötelezı feladat 
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� A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással 

rendelkezik / nem rendelkezik* (a megfelelı rész aláhúzandó) 
 

Biztosító Társaság megnevezése Groupama Garancia 
Biztosítási szerzıdés száma ................................. 

 
� Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / nem igényelt (a megfelelı rész 

aláhúzandó. 
 
*A képviselı testület, illetve társulási tanács határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra értékkövetı 
határozatlan idıtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fenntartását, valamint a 
támogatás elszámolásának benyújtásakor igazolja a biztosítási szerzıdés megkötését a Magyar 
Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága felé.  
 
� Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 

szempontjaira tekintettel történı helyreállítását. 
 
� Az önkormányzat más - a tulajdonában lévı - vagyontárggyal a feladatát el tudja 

látni / nem tudja ellátni (a megfelelı rész aláhúzandó). 
 
� A testület a saját forrás összegét a 2013. évi költségvetésérıl szóló 1/2013(III.1). 

számú Költségvetési Rendeletében biztosítja. 
 
A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  folyamatos 
 
 
Pıdör Gyula polgármester átadja a szót Kóródi-Juhász Zsolt jegyzınek, hogy ismertesse a 
második napirendi ponthoz tartozó elıterjesztéseket. 
 
 
2 Jegyzı, Aljegyzı elıterjesztései 
2.1 Egyes önkormányzati rendeletek módosítása 
 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı átadja a szót Mihályfi Gábor aljegyzınek, hogy ismertesse az 
elıterjesztéseket. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy a deregulációs folyamat folytatásaként kettı 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatát tartalmazza a tervezet. Még nem fejezıdött be a 
deregulációs folyamat, az áprilisi rendes ülésen folytatódik, és remélhetıleg ezzel egy idıre 
lezárul a deregulációs folyamat. A jogszabályi hivatkozásokban láthatják, miért indokolt 
ennek a rendelettervezetnek az elfogadása. Magasabb szintő jogszabályok, illetve hatáskör 
módosítások miatt kerülnek átvezetésre az érintett szabályok. A rendelet elfogadásához 
minısített többség szükséges. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Kérdés, 
észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a rendelettervezet elfogadásával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
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A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a gyermekvédelem helyi 
rendszerérıl szóló 6/2006. (III. 31.) önkormányzati rendelete és az egyes 
szociális ellátásokról 14/2000. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 
módosításáról jelen jegyzıkönyv mellékletét képezı 6/2013. (III. 28.) 
önkormányzati rendeletet alkotja. 

 
 
 
2.2 Térítési díjrendeletek 
2.2.1 A személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intézményi térítési 

díjairól szóló 8/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelet módosítása 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy a Humán Bizottság megtárgyalta, és támogatja a 
rendelet megalkotását, mely érdemi változást nem fog eredményezni az ellátottak körében, 
kivéve a szociális étkezést, ahol az eddigi négy jövedelmi kategória háromra szőkül azért, 
hogy megragadják a lehetıséget a bevétel növelésére, illetve a kiadás csökkentésére. 
Mindkettı egyszerre érvényesülhet azzal, hogy mivel tervadatokból dolgoznak, és nem 
tudják, hogy az igénybevevık milyen jövedelmi viszonyokkal rendelkeznek, így adott 
esetben lehet, hogy teljesen más az, amit az intézményvezetı megállapít térítési díjat, mint 
az, ami a rendeletben van. A szociális igazgatásról szóló törvényben foglaltakra figyelemmel 
vannak olyan személyek, akik térítésmentesen, vagy korlátozott térítéssel, vagy teljes 
összegő térítéssel fogják megfizetni ezt a szolgáltatást. Enyingen kb. 15 fıt érint ez a változás, 
esetükben kb. 50 Ft-os díjtétel emelkedést eredményezhet. Ezt a konkrét jövedelmi viszonyok 
fogják meghatározni, hogy ténylegesen mennyit fog fizetni az ellátott. A függelékben 
tételesen le van vezetve az, hogy miért és milyen számok jöttek ki. Van, ahol lényegesen 
magasabb szám jött ki, mint amennyit az önkormányzat ténylegesen kér a szolgáltatásért.. 
Az idısek napközi ellátása tekintetében csekély az igénybevétel. 12.800,- Ft a napi díjtétel, de 
200 Ft-ot határoznának meg, mert térítésmentesen veszi igénybe az az 1 fı. Mivel kötelezı 
feladat, megszüntetni nem lehet. A számok magukért beszélnek, hogy egyes szakfeladatok 
mennyi bevétellel, mennyi kiadással járnak. Pozitív változás, hogy a szociális étkeztetés 
fıösszegében némi csökkenés mutatkozik. A bentlakásos ellátás esetében mindkét épületben 
csökken a térítési díj. Kettı megjegyzése van még, az egyik, hogy ha év közben indokolt a 
módosítás, újra kell tárgyalni a rendeletet. A másik pedig, hogy június 1-el a mikrokörzeti 
társulás felbomlik, és Enying, Lajoskomárom, Lepsény dolgozik együtt tovább, azaz egy új 
jogi személy jön létre. A rendelet elfogadása minısített többséget igényel. 
 
Kórodi-Juhász Zsolt jegyzı elmondja, hogy a rendelettervezetet a Humán Bizottság hétfıi 
ülésén tárgyalta és 43/2013. (III. 25.) számú határozatával támogatta annak elfogadását. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Kérdés, 
észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a rendelettervezet elfogadásával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 

A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a személyes gondoskodás 
keretében nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 
8/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról jelen jegyzıkönyv 
mellékletét képezı 7/2013. (III. 28.) önkormányzati rendeletet alkotja. 
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2.2.2 Az Enyingi Városi Bölcsıdében alkalmazandó intézményi térítési díjakról 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy a Humán Bizottság tárgyalta, és elfogadásra 
javasolta a tervezetet. Ahogy a hatásvizsgálat is mutatja, az ellátottak tekintetében változást 
nem eredményez a rendelet megalkotása. Az élelmezési intézményi térítési díj és a 
gondozási térítési díj nem változik, a függelék az érdekes, az tartalmazza, hogy mennyibe 
kerül az önkormányzatnak és mennyit szedhetne be érte. A jogszabály mondja meg, ki kap 
teljes mentességet, ki 50%-ot. Személyi térítési díjat az intézményvezetı állapít meg. A 
rendelet elfogadásához minısített többség szükséges. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Elmondja, hogy a 
rendelet április 1-jén lép hatályba. 812.000,- Ft/év egy gyermek ellátása, és 104.000,- Ft/fı/év 
a nyersanyag. Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a rendelettervezet elfogadásával 
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 

A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az Enyingi Városi 
Bölcsıdében alkalmazandó intézményi térítési díjakról jelen jegyzıkönyv 
mellékletét képezı 8/2013. (III. 28.) önkormányzati rendeletet alkotja. 

 
 
 
2.3 napirendrıl levéve 
 
 
2.4 Mőködési hitel átstrukturálás – közbeszerzési tanácsadó kiválasztása 
 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı elmondja, hogy beérkeztek az árajánlatok. Visszaadja a szót 
Mihályfi Gábor aljegyzınek, aki bekérte az árajánlatokat, illetve elkészítette az elıterjesztést. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy a Gazdasági Bizottság megtárgyalta, és a határozati 
javaslatot elfogadásra javasolta. Az elızményekben olvasható, miért van szükség erre. 
Többször felmerült már a meglévı hitelek átstrukturálásának kérdése, melyhez nem kell 
közbeszerzési eljárás, elég a beszerzési eljárás. Ha áprilisban sikerül szerzıdéstervezettel 
rendelkezni, akkor nem lesz probléma, hogy június 30-ig megszerezzék a kormányengedélyt, 
hogy addig megkössék a szerzıdést. Három ajánlat érkezett be. A bizottság támogatta, és 
elfogadásra javasolta a határozati javaslatot. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése. Kérdés nem lévén ismerteti a 
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   
81/2013. (III. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az önkormányzat mőködési-
hitelátstrukturálásához kapcsolódó pénzügyi szolgáltatás 
beszerzése tárgyú eljárás lebonyolításával a Konzulens9000 
Szolgáltató Kft. (8000 Székesfehérvár, Károly J. u. 55. képviseli: 
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Szatzger Tibor ügyvezetı) bízza meg, a határozat 
elválaszthatatlan mellékletét képezı ajánlat szerint. 
 

A szerzıdés fedezetéül az önkormányzat 2013. évi dologi 
kiadása szolgál. 
 

Felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására. 
 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármestert 
Határidı: 2013. április 15. 

 
 
Pıdör Gyula polgármester átadja a szót Gebula Béla Ákos képviselınek, a Gazdasági 
Bizottság alelnökének, hogy ismertesse a bizottság településfejlesztési elıterjesztéseit. 
 
 
3 Gazdasági Bizottság elıterjesztései 
3.1 Erdıtelepítési kötelezettség 
 
Gebula Béla Ákos Gazdasági Bizottság alelnöke elmondja, hogy a patak és a Marosi utca 
közötti erdırészletet, ami megszőnt létezni, újra kell telepíteni, vagy büntetést róhat ki a 
hatóság az önkormányzatra, ami akár 74 eFt is lehet. A bizottság egyhangúlag javasolja 
elfogadásra az újratelepítést. Ismerteti a bizottság erre irányuló, melléklet szerinti 87/2013. 
(III. 13.) számú határozatát. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése. 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   
82/2013. (III. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az enyingi 2760 hrsz-ú (Marosi út), 15/C jelő 
erdırészlet újratelepítésének feladatait és költségeit Enying 
Város Önkormányzata  a 2014. évi Start munkaprogramba 
betervezi. 
 
Határidı: 2013. december 31. 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 

Eichinger József városgazdálkodás vezetı  
 
 
3.2 Fejérvíz Zrt. 2013. évi beruházási javaslatai 
 
Gebula Béla Ákos Gazdasági Bizottság alelnöke elmondja, hogy megérkezett a Fejérvíz 
beruházási javaslata, mely sok tételben sorolja fel a beruházási javaslatokat. A bizottság 
válogatott az évre vonatkozó javaslatokból, és ésszerő határokon belül a 13 millió Ft-ból 7,3 
millió Ft-ot javasol beruházni, a többit pedig pályázati önrészre félretenni. Ismerteti a 
bizottság erre irányuló, melléklet szerinti 88/2013. (III. 13.) számú határozatát. 
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Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, felvetése. Kérdés, hozzászólás 
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   
83/2013. (III. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Fejérvíz Zrt. 2013. és 2014. évi enyingi 
szennyvíz és vízmőrendszer rekonstrukciós és fejlesztési 
javaslataival, kivéve a „Folyamatirányító rendszer fejlesztése” 
egyetért és a tárgyi munkákra az eszközhasználati díj terhére 
2013. évben  7,3 millió Ft-t biztosít. 
 
Határidı: 2013. április 30. 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 

 
 
3.3 Stróbl János vételi ajánlata 
 
Gebula Béla Ákos Gazdasági Bizottság alelnöke elmondja, hogy a bizottság egyhangúlag 
javasolja elfogadásra a vételi ajánlat elutasítására irányuló, melléklet szerinti 89/2013. (III. 
13.) számú határozatát. Kiegészítésként elmondja, hogy azért nem támogatják a vételi 
ajánlatot, mert az elfogadhatatlanul alacsony értékő volt. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése. 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   
84/2013. (III. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy ifj. Stróbl János 8130 Enying, Juhász Gy. 
u. 49. szám alatti lakos vételi ajánlatát nem fogadja el. 
 
Határidı: 2013. április 30. 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 

 
 
3.4 Energetikai audit jelentés (múlt), javaslat a jövıbeli megtakarításokra 
 
Viplak Tibor Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, hogy az önkormányzat korábban 
megbízott egy céget az energiaaudit elvégzésére. Az audit során a számlákat felülvizsgálják, 
és megtakarításokat eszközölnek. A bizottság szeretné a jövıben a közvilágításra is 
kiterjeszteni az auditot. Ismerteti a bizottság erre irányuló, melléklet szerinti 93/2013. (III. 
13.) számú határozatát. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, felvetése. 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   
85/2013. (III. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az „energetikai audit múlt” 
tevékenységet ki kívánja terjeszteni a közvilágítási 
költségek felülvizsgálatára is. Továbbá felkéri a 
Polgármesteri Hivatalt, hogy az „energia audit jövı” 
feladat ellátására kérjen be legalább 3 árajánlatot. 
 
Határidı:  2013. április 30. 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 

 
 
3.5 Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Önsegélyezı Társulás 
3.5.1 Tagság 
 
Viplak Tibor Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság javasolja a tagságot, 
mert a változó klimatikus viszonyok között bármikor kialakulhat olyan katasztrófahelyzet, 
mint március 14-16-án. Ismerteti a bizottság tagság létesítésére irányuló, melléklet szerinti 
95/2013. (III. 13.) számú határozatát. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése. 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   
86/2013. (III. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 
Önsegélyezı Társulásnak tagja kíván lenni. 
 
Határidı:  2013. április 30. 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 

 
 
3.5.2 Tagdíj 
 
Viplak Tibor Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság 20,- Ft/fı mértékben 
javasolja megállapítani a tagdíjat. Ismerteti a bizottság erre irányuló, melléklet szerinti 
96/2013. (III. 13.) számú határozatát. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése. Kérdés nem lévén kéri, hogy 
aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
87/2013. (III. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 
Önsegélyezı Társulás  tagdíjaként 20 Ft/év/fı összeget fogadja 
el. 
 
Határidı:  2013. április 30. 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 

 
 
3.6 Balaton Volán járatmegszüntetés 
 
Viplak Tibor Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, hogy a Balaton Volán arról adott 
tájékoztatást, hogy kettı járatot a hétvégén meg kíván szüntetni Enying-Siófok 
viszonylatban. A bizottság nem javasolja támogatni a megszüntetést. Ismerteti a bizottság 
erre irányuló, melléklet szerinti 97/2013. (III. 13.) számú határozatát. 
 
Pıdör Gyula polgármester kiegészítésként elmondja, hogy a nyári szezonban ez a járat 
fontos, a levelet errıl már megírta a Volánnak. Kéri támogatni a megszüntetés elutasítását. 
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   
88/2013. (III. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Balaton Volán Zrt. 8329/233 és 8329/234 
számú járatainak Enying-Siófok viszonylatban történı 
megszüntetését nem támogatja.  
Felkéri Pıdör Gyula polgármestert, hogy vegye fel a 
kapcsolatot a Balaton Volán Zrt-vel és tájékoztassa a Társaságot 
az önkormányzat álláspontjáról. 
 
Határidı:  2013. március 31. 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 

 
 
3.7 2012. évi ellenırzésekkel kapcsolatos Intézkedési tervek 
 
Viplak Tibor Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság a belsı ellenırzési 
jelentésekre készített intézkedési terveket elfogadásra javasolja. Ismerteti a bizottság erre 
irányuló, melléklet szerinti 98/2013. (III. 13.) számú határozatát. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kiegészítése, kérdése. Kérdés nem lévén 
kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
89/2013. (III. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a melléklet szerinti intézkedési terveket 
elfogadja. 

 
 
3.8 Enyingi Rendırırs udvari munkálataihoz (területrendezés, elöregedett tuják 

kivágása) tulajdonosi hozzájárulás 
 
Viplak Tibor Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, hogy a rendırırs parancsnoka a belsı 
udvar rendbetételének elvégzéséhez kért hozzájárulást. Ismerteti a bizottság hozzájárulás 
megadására irányuló, melléklet szerinti 100/2013. (III. 13.) számú határozatát. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. 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   
90/2013. (III. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az Enyingi Rendırırs kérelmét támogatja 
és tulajdonosi hozzájárulását megadja a belsı udvar 
területrendezési munkáinak elvégzéséhez azzal a 
feltétellel, hogy a tervezett munkákat a Polgármesteri 
Hivatal képviselıjével elızetesen le kell egyeztetni. 
 
Határidı: 2013. április 30. 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 

 
 
 
3.9 Szennyvízberuházás kivitelezési munkáihoz kapcsolódó tartalékkeret csökkentése 
 
Viplak Tibor Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést, és úgy látta jónak, hogy a tartalékkeret 2%-ra csökkentése megfelelı lesz, és a 
projekt sikere érdekében elırelépést eredményez. Ismerteti a bizottság tartalékkeret 
csökkentésére irányuló, melléklet szerinti 101/2013. (III. 13.) számú határozatát. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, felvetése. Kérdés nem lévén 
elmondja, hogy Kovács László projektmenedzser is részt vett a bizottság ülésén az 
elıterjesztésben megindokolta miért szükséges ez, bízva benne, hogy a pályázó kisebb 
összeget ajánl, mint a pályázatban szereplı összeg. Kérdezi, van-e valakinek kérdése ezzel 
kapcsolatban. Kérdés nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
91/2013. (III. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az „Enying város szennyvízcsatornázása és 
szennyvíztisztítása” címő, KEOP-1.2.0/B/10-2010-0006 
kódszámú projekt kivitelezési munkáihoz kapcsolódó –
szennyvíztisztító telep tervezése és kivitelezése, valamint a 
szennyvízcsatorna hálózat kivitelezése - tartalékkeret 2 %-ra 
történı csökkentését támogatja, amennyiben a 2%-os 
tartalékkerettel a projekt teljes becsült költsége nem haladja 
meg a rendelkezésre álló forrásmértékét. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 

 
 
3.10 Vasánszki Ferenc vételi ajánlata 
 
Gebula Béla Ákos Gazdasági Bizottság alelnöke elmondja, hogy több ízben is tárgyalta a 
bizottság Vasánszki Ferenc vételi ajánlatát. A februári ülésen 2 igen : 2 nem : 1 tartózkodás 
szavazati aránnyal nem sikerült támogató döntést hozni a módosított vételi ajánlat 
tárgyában.  
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, rendelkezésre állnak-e egyéb adatok, amik támogatásra 
adnak lehetıséget. 
 
Gebula Béla Ákos Gazdasági Bizottság alelnöke ismételten elmondja, hogy a szavazati 
arány a bizottság ülésén teljesen megosztott volt. Módosító javaslata van a határozattal 
kapcsolatban, mely szerint Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy versenytárgyalást ír ki az Enying Város Önkormányzatának 1128, 1129, 
1131, 1136, 1140, 1142, 1145, 1189, 1195, 1206 és 1207 hrsz-ú ingatlanokra a helyben szokásos 
módon. Együttes vásárlás esetén az ingatlanok összvételára 2.000.000,- Ft-ról indul. Szerinte 
ez így jogszerő. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı, ha jól emlékszik, a csatornapályázattal érintett területek is vannak 
az ingatlanokon, bár nem tudja, hogy ez most melyik vételi ajánlat, mert Vasánszki úrnak 
több is volt. Ha érinti a csatornapályázatot, kéri beépíteni a klauzulát, mely szerint a csatorna 
nyomvonal önkormányzati tulajdonban marad, és a megosztással kapcsolatos költségek is 
ajánlattevıt terhelik. 
 
Gebula Béla Ákos Gazdasági Bizottság alelnöke szerint azért a módosított vételi ajánlat, 
mert volt olyan terület, amire kötelezettségvállalás volt a START munkaprogram keretében, 
illetve kialakításra kell, hogy kerüljön a csatorna nyomvonal, út és csatorna területrendezés 
volt. Ajánlattevı vállalta az összes költséget. A testület csak versenytárgyalást írhat ki, de 
köszöni Aljegyzı úr kiegészítését. Természetesen a fékeket építsék be, ahogy a februári 
javaslatban is. Akkor több területet érintett az ajánlat, ezek azok a területek, amelyekre már 
nincsen kötelezettségvállalása az önkormányzatnak. 
 
Varga Gyula képviselı kérdezi, a felsorolt helyrajzi számok összterülete mennyi, milyen 
mővelési ágba tartoznak, és milyen telekértéket képviselnek. Véleménye szerint a 2.000.000,- 
Ft alacsony ezekért a belterületi ingatlanokért. 
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Gebula Béla Ákos Gazdasági Bizottság alelnöke elmondja, hogy három bizottsági ülésen 
tárgyalták az ajánlatot, 2,5 órán keresztül, ezért ügyrendi javaslata, hogy zárják le a vitát, és 
döntsenek. 
 
Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy aki az ügyrendi javaslattal, a vita lezárásával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a vitát lezárta. 
 
 
Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy aki a módosító javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
92/2013. (III. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
Vasánszki Ferenc vételi ajánlatával kapcsolatos határozati 
javaslat alábbi módosítására irányuló módosító javaslatot 
elfogadta: 
 
- az ingatlanok vízközmő, szennyvízközmő és 

védıtávolságukkal, valamint úttal érintett része az 
önkormányzat tulajdonában marad, 

- a földméréssel és ingatlanmegosztással stb. felmerülı 
minden költség a vevıt terheli 

 
 
Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy aki a módosított határozati javaslat elfogadásával 
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
93/2013. (III. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az önkormányzat tulajdonában lévı Enying, 
1128, 1129, 1134, 1136, 1141, 1142, 1145, 1189, 1195, 1206 és 1207 
hrsz-ú, kert, gyep, legelı mővelési ágú ingatlanok vízvezeték, 
és szennyvízvezeték, valamint út, és azok védıtávolságával 
rendezési terv, illetve engedélyes tervek szerint csökkentett 
területét értékesíteni kívánja, az értékesítés érdekében 
versenytárgyalást ír ki. A versenytárgyalási felhívást a helyben 
szokásos módon 15 napra kifüggeszti. Együttes vásárlás esetén 
az ingatlanok induló vételárát 2.000.000,- Ft-ban állapítja meg. 
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A földmérés és ingatlanmegosztás költségei, és egyéb költségek 
a leendı vevıt terhelik. 
 
Határidı: kiírás tekintetében azonnal, egyebekben 

folyamatos 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 

 
 
4 Vegyes ügyek 
 
Pıdör Gyula polgármester szerint senki nem jelezte, hogy vegyes ügyekben elıterjesztéssel 
szeretne élni. 
 
Buza Lajos képviselı a március 14-15-16-i események során szerinte felmerültek olyan 
problémák, melyeknek jobb volna elébe menni. Javasolja kezdeményezni egy olyan szervezet 
megalakítását, ami rendkívüli helyzetekben hatékonyan tud intézkedni. Ne külön 
szervezzék a segítségnyújtást, illetve találjanak hozzá forrást, hogy minden szükséges dolgot 
be tudjanak szerezni. 
 
Vajda Balázs képviselı kiegészítésként elmondja, hogy a tornateremben szerencsés 
helyzetben voltak a városban rekedtek, mert a birkózó szakosztálynak is köszönhetıen a 
tornaszınyegeken le tudtak feküdni. Úgy véli, hogy a kollégái kitettek magukért. Az ötletet 
nem tartja rossznak. Ez a hétvége a jelenlegi katasztrófavédelem fıpróbája volt. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı szerint is kellene foglalkozni Buza Lajos képviselı javaslatával, 
és létre kellene hozni egy riadótervet, hogy szervezett keretek között menjen a 
segítségnyújtás. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı úgy tudja, hogy ilyen van, megvan a lánc, csak nem használják. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy 2012. december 31-ig a Helyi Védelmi Bizottság 
kistérségi szinten mőködött, január 1-tıl járási szinten mőködik. A Helyi Védelmi Bizottság 
vezetıje a járási hivatal vezetıje. Kérték, hogy legyen módosítás, mert a járási hivatal 
vezetıje nem Enyingen lakik. 13 órakor érkezett a narancs riasztás, 14.54 órakor pedig már a 
vörös riasztás volt életben, de 10.00 órakor már megtörténtek az elsı balesetek az 
autópályán. A járásvezetı elment Enyingrıl, hazaküldték az embereket a hivatalból is. 16 óra 
után a dunaújvárosi kirendeltség vezetıjétıl hívást kapott és felhatalmazást, hogy a Helyi 
Választási Bizottság vezetését vegye át. A holnapi napon sorra kerülı katasztrófavédelmi 
ülés témája ez lesz. Közel 200 telefonhívása volt, szombat reggel 8 óráig 4-5 percenként 
érkezett kérés, utasítás, illetve fogadták az ı kéréseiket. A készenléti rendırség elindult este 
8 órakor, péntek reggel már itt voltak a városban. Akik részt vettek a segítségnyújtásban, 
magánszemélyek, intézmények, a pénteken átadásra kerülı elismerés ıket is illeti. Köszöni a 
képviselık önkéntes segítségét is. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı felhívja rá a figyelmet, hogy a katasztrófa helyzet miatt a 
nemzeti ünnepi megemlékezés elmaradt. Kérdezi, hogy gondoltak-e a pótlására. 
 
Pıdör Gyula polgármester sok enyingivel beszélt errıl. Annyira dátumhoz kötıdı 
alkalomról van szó, hogy nem javasolták pótolni. Ha kérik a képviselık, természetesen 
megtartja, de úgy véli, méltó megünneplése volt az akkori összefogás és közös munka. Még 
egyszer megköszöni a közös helytállást. 
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Buza Lajos képviselı tolmácsolja a gépjármővek mentésében résztvevık észrevételét, 
miszerint jó lenne, ha a katasztrófavédelem kezdeményezné a személygépkocsi-gyártóknál a 
gépjármővek elején egységes vonószerkezet elhelyezését. Ez pl. tőzvésznél is jól jöhet. 
 
Pıdör Gyula polgármester szerint valóban sokszor nem találták meg, hova lehet beakasztani 
a vontatókötelet, illetve a záró ablakot nem tudták kinyitni. A javaslatot továbbítja a holnapi 
napon. Kérdezi, van-e valakinek egyéb kérdése, hozzászólása. Egyéb észrevétel nem lévén 
köszöni a megjelenést, és a nyílt ülést 16.00 órakor bezárja. 
 
 
 
Enying, 2013. április 4. 
 
 
 
 
  Pıdör Gyula     Kóródi-Juhász Zsolt 
  polgármester      jegyzı 
 
 
 
 
 
  Méreg János             Nyikos István 
      hitelesítı      hitelesítı 


