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JEGYZİKÖNYV 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2013. árpilis 10-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, 
Viplak Tibor képviselık 

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

 
 
Jelezte távolmaradását:  Vajda Balázs képviselı 
 
 
 
Pıdör Gyula polgármester az ülést 16.03 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselık 
határozatképes számban megjelentek, létszámuk 8 fı. A jegyzıkönyv hitelesítésére felkéri 
Nyikos István és Gebula Béla Ákos képviselıket. Kéri, hogy aki a hitelesítık személyével 
egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Nyikos István és 
Gebula Béla Ákos képviselıket elfogadta. 
 
Pıdör Gyula polgármester a jegyzıkönyv vezetésére felkéri Szemerei Szilviát. Kérdezi, hogy 
a három napirendi ponthoz van-e valakinek módosító javaslata, kiegészítése. Módosító 
javaslat nem lévén kéri, hogy aki a napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8igen, egyhangú szavazattal a módosított napirendet elfogadta. 
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Napirend: 
Nyílt ülés  
 

1. Szennyvízberuházás – Vagyonértékelés 
 

 Elıadó: Pıdör Gyula 
 polgármester 

 
 

2. TÁMOP Óvodafejlesztés pályázat 
2.1 Pénzügyi lebonyolító szervezet kiválasztása 
2.2 Megbízási szerzıdés közös megegyezéssel történı megszüntetése – 

ZEF Consult Kft. 
 
 Elıadó: Pıdör Gyula 
 polgármester 

 
 

3. Az SzMSz függelékének új szakfeladattal történı kiegészítése 
 

 Elıadó: Mihályfi Gábor 
 aljegyzı 

 
 
 
1 Szennyvízberuházás - Vagyonértékelés 
 
Pıdör Gyula polgármester ismerteti, hogy név szerinti szavazást kell végrehajtani. Négy cég 
jelentkezett, mindegyik cég alkalmas a szerzıdés teljesítésére, az ajánlattevıkkel szemben az 
elıírt kizáró okok nem állnak fenn, így velük a tárgyalások megkezdhetıek. Ma le kell 
küldeni a testületi döntést, hogy a cégek a csütörtöki tárgyalás során megtehessék 
ajánlatukat, és pénteken végleges döntést hozhasson a Képviselı-testület. Kérdezi, hogy van-
e valakinek kiegészítése, kérdése? 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı szerint nem kell név szerinti szavazást tartani, csak meg kell 
szavaztatni. 
 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı elmondja, hogy a közbeszerzésekrıl szóló törvény miatt 
szükséges név szerinti szavazást tartani. 
 
Pıdör Gyula polgármester megkéri Jegyzı urat a név szerinti szavazás lefolytatására. 
 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı név szerint szólítja az egyes képviselıket,, végül a 
polgármestert, akik az alábbiak szerint szavaznak a melléklet szerinti határozati javaslat 
elfogadásáról. 
 
Buza Lajos képviselı igennel szavaz. 
 
Viplak Tibor képviselı igennel szavaz. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı igennel szavaz. 
 
Varga Gyula képviselı igennel szavaz. 
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Nyikos István képviselı igennel szavaz. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı igennel szavaz. 
 
Méreg János képviselı igennel szavaz. 
 
Pıdör Gyula polgármester igennel szavaz. 
 
Pıdör Gyula polgármester megállapítja, hogy a szavazati arány 8 igen, egyhangú szavazat. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
99/2013. (IV. 10.) 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 
projekthez kapcsolódó vagyonértékelés tárgyában kiírt, 
hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalásos közbeszerzési 
eljárás során – a Bíráló Bizottság javaslatát elfogadva – az 
alábbiakat állapítja meg: 

 
1. Az ECOELINE Kft. (7121 Szálka, Kossuth utca 71/B.) 

ajánlattevı a szerzıdés teljesítésére alkalmas, az ajánlattevıvel 
szemben az elıírt kizáró okok nem állnak fenn, melyre 
tekintettel az ajánlattevıvel a tárgyalás(ok) megkezdhetı(ek). 
 

2.  A Forrás – Utiber Konzorcium (1082 Budapest, Futó u. 47-53. 5. 
em) ajánlattevık a szerzıdés teljesítésére alkalmasak, az 
ajánlattevıkkel szemben az elıírt kizáró okok nem állnak fenn, 
melyre tekintettel a közös ajánlattevıkkel a tárgyalás(ok) 
megkezdhetı(ek). 
 

3. A BDL Környezetvédelmi, Tervezı, Szolgáltató és Tanácsadó 
Kft. (1118 Budapest, Rétköz u. 5.) ajánlattevı a szerzıdés 
teljesítésére alkalmas, az ajánlattevıvel szemben az elıírt kizáró 
okok nem állnak fenn, melyre tekintettel az ajánlattevıvel a 
tárgyalás(ok) megkezdhetı(ek). 
 

4.  A VTK Innosystem Kft. (1134 Budapest, Pattantyús u. 7.) 
ajánlattevı a szerzıdés teljesítésére alkalmas, az ajánlattevıvel 
szemben az elıírt kizáró okok nem állnak fenn, melyre 
tekintettel az ajánlattevıvel a tárgyalás(ok) megkezdhetı(ek). 
 
Felhatalmazza a polgármestert a döntésbıl eredı feladatok 
elvégzésére, így különösen a határozat PROVITAL Zrt. részére 
történı megküldésére. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
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2 TÁMOP Óvodafejlesztés pályázat 
2.1 Pénzügyi lebonyolító szervezet kiválasztása 
 
Pıdör Gyula polgármester ismerteti, hogy az értékelılapok az elıterjesztés mellékletét 
képezik, így azokat megtekinthették a képviselık. Kéri, ha valaki kérdéssel, kiegészítéssel 
kíván élni, most tegye meg. Kérdés, észrevétel nem lévén ismerteti a pénzügyi lebonyolító 
megbízására irányuló melléklet szerinti határozati javaslatot. Kérdezi, van-e valakinek 
kérdése. Kérdés nem lévén kéri, hogy aki a pénzügyi lebonyolító megbízására irányuló 
melléklet szerinti határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
100/2013. (IV. 04.) 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 „pénzügyi vezetı” feladatok 
ellátásával a ZEF Consult Kft.-t (2800 Tatabánya, Bánhidai ltp. 
117., képviseli: Bublovics Lajosné ügyvezetı) bízza meg, a 
határozat elválaszthatatlan mellékletét képezı ajánlat szerint.  
 
Felhatalmazza a polgármestert az ajánlat szerinti szerzıdés 
aláírására. 
 
Határidı:  szerzıdés aláírása tekintetében azonnal, 
egyebekben folyamatos 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 

 
 
2.2 Megbízási szerzıdés közös megegyezéssel történı megszüntetése – ZEF Consult Kft. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy tavaly május 24-én köttetett egy megbízási 
szerzıdés, amit, ha az önkormányzat nem óhajtja kifizetni a teljes szerzıdésben foglalt 
összeget, csak az idıarányos részét, célszerő közös megegyezéssel megszüntetni, ezért 
javasolja elfogadni a határozati javaslatot. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése, 
hozzászólása. Kérdés, hozzászólás nem lévén ismerteti a megbízási szerzıdés közös 
megegyezéssel történı megszüntetésére irányuló melléklet szerinti határozati javaslatot. 
Elmondja, hogy minden egyéb költség elszámolható lesz majd a TÁMOP pályázat keretében, 
kivéve ezt. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Észrevétel nem lévén kéri, hogy 
aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
101/2013. (IV. 04.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a ZEF Consult Kft.-vel (2800 Tatabánya, 
Bánhidai ltp. 117., képviseli: Bublovics Lajosné ügyvezetı) 2012. 
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május 24. napján kötött megbízási szerzıdés, 2013. április 09. 
napi hatállyal való, közös megegyezéssel történı 
megszüntetéséhez hozzájárul azzal, hogy a szerzıdés 
idıtartama alatt esedékes és kiszámlázott bruttó 221.000,- Ft 
megbízási díjat a mőködési hitel terhére megfizeti. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a döntés szerinti okirat 
aláírására. 
 
Határidı:  az okirat elkészültét követıen azonnal 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 

 
 
Pıdör Gyula polgármester átadja a szót Kórodi-Juhász Zsolt jegyzınek, hogy ismertesse a 3. 
napirendi ponthoz kapcsolódó elıterjesztést. 
 
 
 
3 Az SzMSz függelékének új szakfeladattal történı kiegészítése 
 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı elmondja, hogy Mihályfi Gábor aljegyzı készítette az 
elıterjesztést. A MÁK-kal történt egyeztetést követıen az SzMSz-be, annak is a függelékébe 
szükséges beemelni az óvodai ellátás szakfeladatot, hogy pl. az elıbbi pályázathoz 
kapcsolódóan az elszámolást, könyvelést el tudják végezni. Technikai jellegő módosításról 
van szó. Az informális ülésen megbeszéltek szerint a pénteki rendkívüli ülésre kell 
elıterjeszteni az SzMSz tervezeteket. Jelen elıterjesztésben azért szükséges már most 
dönteni, mert amíg az új SzMSz elfogadásra nem kerül, illetve hatályba nem lép, ezeket a 
feladatokat addig is el kell látni. Kérdezi, van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, 
Aljegyzı úr kívánja-e kiegészíteni az elhangzottakat.  
 
Pıdör Gyula polgármester – kérdés, kiegészítés nem lévén - kéri, hogy aki a határozati 
javaslat elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
102/2013. (IV. 04.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az Enying Város Önkormányzatának 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 11/2007. (III. 30.) 
önkormányzati rendelet 5. függelékének (a továbbiakban: 
függelék) 3.2 pontja az alábbi szakfeladattal egészül ki: 
 

„851011 Óvodai ellátás” 
 

A Képviselı-testület felkéri a polgármestert a függelék egységes 
szerkezetbe foglalására, valamint a módosítás, továbbá az 
egységes szerkezető függelék Magyar Államkincstár Fejér 
Megyei Igazgatósága részére történı megküldésére. 
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
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Pıdör Gyula polgármester felhívja rá a figyelmet, hogy a Képviselı-testület következı 
rendkívüli ülésére április 12-én, pénteken 16.00 órakor kerül sor. Kéri a képviselıket, 
jelezzék, hogy részt tudnak-e venni az ülésen. 
 
 
A Képviselı-testület jelenlévı tagjai  egyhangúlag jelezték, hogy részt tudnak venni az ülésen. 
 
 
Pıdör Gyula polgármester - egyéb napirendi pont nem lévén - köszöni a megjelenést, és a 
rendkívüli nyílt ülést 16.12 órakor bezárja. 
 
 
 
Enying, 2013. április 12. 
 
 
 
 
  Pıdör Gyula     Kóródi-Juhász Zsolt 
  polgármester      jegyzı 
 
 
 
 
 
  Nyikos István        Gebula Béla Ákos 
      hitelesítı      hitelesítı 


