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Pıdör Gyula polgármester szeretettel köszönti a képviselıket, a megjelenteket és a TV-
nézıket, az ülést 15.10 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselık határozatképes 
számban megjelentek, létszámuk 9 fı. A jegyzıkönyv hitelesítésére felkéri Dr. Lelkes Ákos és 
Méreg János képviselıket. Kéri, hogy aki a hitelesítık személyével egyetért, kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Dr. Lelkes Ákos és 
Méreg János képviselıket elfogadta. 
 
Pıdör Gyula polgármester a jegyzıkönyv vezetésére felkéri Szemerei Szilviát. A napirend 
ismertetése elıtt módosító javaslatokkal kíván élni, kéri a képviselıket, hogy fogadják el 
azokat. 1.5 napirendi pontként javasolja napirendre venni az elıterjesztést a „2012. évi 
zárszámadásról”. Kéri, hogy aki a napirendre való felvétellel egyetért, kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a „2012. évi zárszámadásról” szóló elıterjesztést 
1.5 napirendi pontként napirendre vette. 
 
Pıdör Gyula polgármester 1.6 napirendi pontként javasolja napirendre venni az 
elıterjesztést a „Az Enying, Ady E. u. 2. szám alatti ingatlan (volt Okmányiroda) 
karbantartása”. Kéri, hogy aki a napirendre való felvétellel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
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A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a „Az Enying, Ady E. u. 2. szám alatti ingatlan 
(volt Okmányiroda) karbantartása” szóló elıterjesztést 1.6 napirendi pontként napirendre vette. 
 
Pıdör Gyula polgármester 1.7 napirendi pontként javasolja napirendre venni az 
elıterjesztést a „Tulajdonosi hozzájárulás az Enying, Kossuth u. 22. szám alatti, 6976526 
gyártási számú mérıhely teljesítménybıvítéséhez és átírásához a KIK-re”. Kéri, hogy aki a 
napirendre való felvétellel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a „Tulajdonosi hozzájárulás az Enying, Kossuth u. 
22. szám alatti, 6976526 gyártási számú mérıhely teljesítménybıvítéséhez és átírásához a KIK-re” 
szóló elıterjesztést 1.7 napirendi pontként napirendre vette. 
 
Pıdör Gyula polgármester 1.8 napirendi pontként javasolja napirendre venni az 
elıterjesztést a „Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Enyingi Tankerületének 
megkeresése gépterem kialakításával kapcsolatban”. Kéri, hogy aki a napirendre való 
felvétellel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a „Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Enyingi Tankerületének megkeresése gépterem kialakításával kapcsolatban”szóló elıterjesztést 1.8 
napirendi pontként napirendre vette. 
 
Pıdör Gyula polgármester a 2.1.2 napirendi pontot kéri levenni a napirendrıl, mert rajtuk 
kívül álló ok miatt még nem készült el a döntési javaslat. Várhatóan 1-2 napon belül újabb 
testületi ülést kell összehívni, hogy dönthessenek a vagyonértékelés tárgyában. Kéri, hogy 
aki a napirendrıl való levétellel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a 2.1.2 „Vagyonértékelés – Közbeszerzési eljárás 
eredményhirdetése” elıterjesztést levette a napirendrıl. 
 
Pıdör Gyula polgármester vegyes ügyek napirendi ponton belül orvosi ügyelettel 
kapcsolatos ügyekrıl szeretett volna beszélni, de jelenleg még nem áll módjában, ezért nem 
kíván elıterjesztéssel élni. Amennyiben másnak sincs elıterjesztése, javasolja levenni a 
napirendrıl. 
 
Buza Lajos képviselı jelzi, hogy az Erkel F. utcával kapcsolatos javaslatról szeretne szólni 
vegyes ügyekben. 
 
Pıdör Gyula polgármester a zárt ülés 1. napirendi pontjaként javasolja napirendre venni a 
„Az önkormányzat és intézményeinek tisztítószer-beszerzésére vonatkozó ajánlatok 
értékelése”elıterjesztést. Kéri, hogy aki a napirendre való felvétellel egyetért, kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a „Az önkormányzat és intézményeinek 
tisztítószer-beszerzésére vonatkozó ajánlatok értékelése”szóló elıterjesztést a zárt ülés 1. napirendi 
pontjaként napirendre vette. 
 
Pıdör Gyula polgármester - egyéb módosító javaslat nem lévén - kéri, hogy aki a módosított 
napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a módosított napirendet elfogadta. 
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Napirend: 
Nyílt ülés  
 

1. Polgármester elıterjesztései 
1.1 Enying Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója 

/A Gazdasági Bizottság támogató döntése a 2013. április 10-i 
jegyzıkönyvben olvasható./ 

1.2 A képviselı-testület és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról 
szóló rendelet megalkotása 

1.3 2012. évi költségvetési rendelet módosítása 
/A Gazdasági Bizottság támogató döntése a 2013. április 10-i 
jegyzıkönyvben olvasható./ 

1.4 2013. évi költségvetési rendelet módosítása 
/A Gazdasági Bizottság támogató döntése a 2013. április 10-i 
jegyzıkönyvben olvasható./ 

1.5 2012. évi zárszámadásról 
/A Gazdasági Bizottság a 2013. április 24-i ülésén tárgyalja./ 

1.6 Az Enying, Ady E. u. 2. szám alatti ingatlan (volt Okmányiroda) 
karbantartása 
/A Gazdasági Bizottság a 2013. április 24-i ülésén tárgyalja./ 

1.7 Tulajdonosi hozzájárulás az Enying, Kossuth u. 22. szám alatti, 
6976526 gyártási számú mérıhely teljesítménybıvítéséhez és 
átírásához a KIK-re 
/A Gazdasági Bizottság a 2013. április 24-i ülésén tárgyalja./ 

1.8 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Enyingi Tankerületének 
megkeresése gépterem kialakításával kapcsolatban 
/A Gazdasági Bizottság a 2013. április 24-i ülésén tárgyalja./ 
 

 Elıadó: Pıdör Gyula 
 polgármester 

 
2. Jegyzı, aljegyzı elıterjesztései 

2.1 Szennyvízberuházás 
3.1.1 A szennyvízberuházáshoz kapcsolódó vagyonértékelési döntés 

technikai módosítása – forrásmegjelölés 
3.1.2 napirendrıl levéve 
 

  Elıadó: Kóródi-Juhász Zsolt, Mihályfi Gábor 
                   jegyzı                     aljegyzı 
 

3. Humán Bizottság elıterjesztése 
3.1 Enyingi Egyesített Szociális Intézmény 2012. évi tevékenységérıl 

beszámoló 
 

  Elıadó: Dr. Lelkes Ákos 
              HB elnöke 
 

4. Gazdasági Bizottság elıterjesztései 
4.1 Stróbl János ismételt vételi kérelme 
4.2 Utcanév változás – Vöröshajnal utca 
4.3 Képviselıi tiszteletdíjak 
 

  Elıadó: Viplak Tibor, Gebula Béla Ákos 



4/16 

           GB elnöke          GB alelnök 
 
 

5. Vegyes ügyek 
 
 
Zárt ülés  
 

1. Polgármester elıterjesztései 
Az önkormányzat és intézményeinek tisztítószer-beszerzésére vonatkozó 
ajánlatok értékelése 
/A Gazdasági Bizottság a 2013. április 24-i ülésén tárgyalja./ 

 
 Elıadó: Pıdör Gyula 
 polgármester 

 
 

2. Gazdasági Bizottság elıterjesztése 
GREP Zrt. ajánlata közvilágítás korszerősítése tárgyában 
 

  Elıadó: Viplak Tibor, Gebula Béla Ákos 
            GB elnöke         GB alelnök 
 
 
 
1 Polgármester elıterjesztései 
1.1 Enying Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója 
 
Buza Lajos képviselı tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy a Parlament októberre tette át 
a határidıt pár nappal ezelıtt. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, hogy meg is szavazták, vagy csak az elıterjesztések 
között olvasta.  
 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı elmondja, hogy nincs még kihirdetve a jogszabály. Tisztelettel 
köszönti a képviselıket, a megjelenteket és a TV-nézıket. Elmondja, hogy az Országgyőlés is 
érezte a koherencia-zavart, ezért módosítani fogja a vonatkozó jogszabályt, a III. negyedéves 
beszámoló határidejét elırébb hozzák. Áprilisban errıl még nehéz lenne beszámolni, ezt 
fogja orvosolni az Országgyőlés. Kihirdetve még nincs, a Közlönyben még nem jelent meg, 
így április 30-a a határidı a törvény szerint a koncepció elfogadására. 
 
Viplak Tibor Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
elıterjesztést. Korábban novemberben kellett elkészíteni a koncepciót, addigra sikerült képet 
kapni az elızı költségvetés teljesítésérıl. Most sok bizonytalanság volt benne. A Gazdasági 
Bizottság támogatta a koncepció elfogadását, hiszen ez a következı évi költségvetés 
elıkészítése. 
 
Pıdör Gyula polgármester ismerteti a koncepció elfogadására irányuló melléklet szerinti 
határozati javaslatot. Kérdezi, van-e valakinek kérdése. Kérdés nem lévén kéri, hogy aki a 
2014. évi költségvetési koncepció elfogadására irányuló melléklet szerinti 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   
103/2013. (IV. 24.) számú határozata: 

Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az önkormányzat 2014. évi koncepcióját jelen 
határozat melléklete szerint fogadja el. 

 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 

 
 
1.2 A képviselı-testület és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló rendelet 

megalkotása 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy az anyagot olvashatták a honlapon. Kéri, ha 
valakinek kérdése van, tegye fel. Felkéri Kóródi-Juhász Zsolt jegyzıt, hogy ismertesse a 
koncepciókat röviden.  
 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı elmondja, hogy öt rendelettervezet került elıkészítésre, mind 
megtalálható a honlapon. A bizottságok összetétele és az ehhez kapcsolódó 
rendelkezésekben van eltérés közöttük. A korábbi SZMSZ-hez képest jogszabályi 
rendelkezések kerültek beépítésre, valamint az Mötv. azon rendelkezése, mely lehetıvé teszi, 
hogy társadalmi megbízatású alpolgármestert is jelölhet a polgármester, és a Képviselı-
testület dönthet a megválasztásáról. Ha valakinek kérdése van, szívesen válaszol. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy informális ülésen is tárgyalták, s ott öt javaslat 
szerepelt, melyek mindegyike elkészült. Mind az ötrıl szavazni kell. 
 
Méreg János képviselı kéri mindegyik tervezetrıl elmondani, mi a bizottságok összetétele. 
 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı ismerteti, hogy az elsı tervezetben egy bizottság szerepel, mely 
csak Képviselı-testületi tagokból áll, és magába foglalja a Pénzügyi és Településfejlesztési 
bizottságot. A bizottság öttagú, 1 elnök, 2 alelnök, 2 bizottsági tag. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı kérdezi, hogy most nevesítik-e a bizottság tagjait, vagy késıbb 
töltik meg tartalommal. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy elıször hatályba kell lépnie a rendeletnek, utána 
töltik meg tartalommal. Kérdezi, van-e valakinek kérdése. Kérdés nem lévén kéri, hogy aki a 
rendelettervezettel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  
 

A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a 
képviselı-testület és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról jelen 
jegyzıkönyv mellékletét képezı 9/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendeletet alkotja. 

 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı ismerteti, hogy a második tervezetben kettı bizottság szerepel, 
Gazdasági Bizottság és Humán Bizottság elnevezéssel. A bizottságok taglétszáma 5-5 fı. A 
Gazdasági Bizottság 4 fı képviselıbıl és 1 fı választópolgárból áll, a Humán Bizottság 
kizárólag képviselıkbıl. 
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Gebula Béla Ákos képviselı szerint az egyik verzió 7 igen támogatást kapott, egy 
rendeletben nem lehet két verzió, így felesleges húzni az idıt. Javasolja, hogy szavazzanak. 
 
Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy aki a rendelettervezettel egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon.  
 

A Képviselı-testület 3 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a 
képviselı-testület és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló második 
rendelettervezetet nem fogadta el. 

 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı ismerteti, hogy a harmadik tervezetben egy bizottság szerepel, 7 
fı képviselıvel.  
 
Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy aki a rendelettervezettel egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon.  
 

A Képviselı-testület 1 igen szavazattal, 7 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a képviselı-
testület és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló harmadik 
rendelettervezetet nem fogadta el. 

 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı ismerteti, hogy a negyedik tervezetben kettı bizottság szerepel, 
5-5 fı képviselıvel.  
 
Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy aki a rendelettervezettel egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon.  
 

A Képviselı-testület 1 igen szavazattal, 8 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a 
képviselı-testület és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló 
harmadik rendelettervezetet nem fogadta el. 

 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı ismerteti, hogy az ötödik tervezetben kettı bizottság szerepel, a 
Gazdasági Bizottság 4 fı képviselıvel, a Humán Bizottság 3 fı képviselıvel.  
 
Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy aki a rendelettervezettel egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon.  
 

A Képviselı-testület 1 igen szavazattal, 8 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a 
képviselı-testület és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló 
harmadik rendelettervezetet nem fogadta el. 

 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı elmondja, hogy az elsı rendelettervezet került elfogadásra.  
 
Gebula Béla Ákos képviselı szerint nem elfogadható, hogy egy rendeletben kétféle verzió 
szerepeljen, ezért nem érti, miért kellett mindegyikrıl dönteni. 
 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı szerint szerencsétlen helyzet volt, hogy többféle verzió készült. 
A tervezetek mindegyikérıl egyenként szavazni kell. Érdekes helyzet alakult volna ki, ha 
kettı tervezetet is megszavaz a testület. 
 
Vajda Balázs képviselı azt a tervezetet tudja elfogadni, amelyik szerint külön mőködik a két 
bizottság, nem pedig együtt. 
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Dr. Lelkes Ákos képviselı igazat ad Gebula Béla Ákos képviselınek, azért volt elızetes 
megbeszélés, mert ott kikristályosodott, melyik lesz elfogadva. Felesleges volt a többit 
kidolgozni. Kóródi-Juhász Zsolt jegyzıtıl kérdezi, hogy a társadalmi megbízatású 
alpolgármesteri tisztséget most beemelték-e az SzMSz-be. 
 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı elmondja, hogy ez mindegyik rendelettervezetben szerepelt. Az 
Mötv. ezt lehetıvé teszi. A polgármester csak akkor tehet ilyen elıterjesztést, ha a 
rendeletben szerepel. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, ha van valakinek javaslata, szívesen fogadja, de nem 
most. 
 
 
1.3 2012. évi költségvetési rendelet módosítása 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, észrevétel 
nem lévén elmondja, hogy a Gazdasági Bizottság 2013. április 10-i ülésén tárgyalta, és 
elfogadásra javasolja. A rendelettervezet terjedelmére tekintettel nem ismerteti azt. Kéri, 
hogy aki a 2012. évi költségvetés módosításáról szóló rendelettervezet elfogadásával 
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 

A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal Enying Város Önkormányzatának 
2012. évi költségvetésérıl szóló 4/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelet 
módosításáról jelen jegyzıkönyv mellékletét képezı 10/2013. (IV. 26.) önkormányzati 
rendeletet alkotja. 

 
 
1.4 2013. évi költségvetési rendelet módosítása 
 
Pıdör Gyula polgármester ismerteti, hogy a Gazdasági Bizottság 2013. április 10-i ülésén 
tárgyalta a tervezetet, és elfogadásra javasolja. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, 
kiegészítése. A tervezet terjedelmére tekintettel nem ismerteti azt. Kérdés, észrevétel nem 
lévén kéri, hogy aki a 2013. évi költségvetés módosításáról szóló rendelettervezet 
elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 

A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal Enying Város Önkormányzatának 
2013. évi költségvetésérıl szóló 1/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelet 
módosításáról jelen jegyzıkönyv mellékletét képezı 11/2013. (IV. 29.) önkormányzati 
rendeletet alkotja. 

 
 
 
1.5 2012. évi zárszámadásról 
 
Pıdör Gyula polgármester ismerteti, hogy a Gazdasági Bizottság jelen ülést megelızıen 
tárgyalta a tervezetet, és elfogadásra javasolja azt. Kérdezi, van-e valakinek kérdése. 
 
Viplak Tibor Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság valóban az ülést 
megelızıen tárgyalta a tervezetet, ahol jelen voltak a könyvvizsgálók is, akik támogatják a 
rendelet elfogadását, a 2012. évi költségvetés megfelel a számviteli standardeknek. 
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Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy aki a zárszámadásról szóló rendelettervezet 
elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 

A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal Enying Város Önkormányzatának 
2012. évi zárszámadásáról jelen jegyzıkönyv mellékletét képezı 12/2013. (IV. 29.) 
önkormányzati rendeletet alkotja. 

 
 
 
1.6 Az Enying, Ady E. u. 2. szám alatti ingatlan (volt Okmányiroda) karbantartása 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy a Gazdasági Bizottság szintén ma tárgyalta az 
elıterjesztést. Felkéri Viplak Tibor képviselıt, a Gazdasági Bizottság elnökét, hogy 
ismertesse az elıterjesztést, illetve egészítse ki azt. 
 
Viplak Tibor Gazdasági Bizottság elnöke szerint fontos lenne, ha az épületet lakhatóvá 
lehetne tenni, és ott gondos lakók lehetnének. Egy korábbi döntés szerint a Nevelési 
Tanácsadó fog odaköltözni. A városgondnokság költségvetése szerint 1.685.555,- Ft 
szükséges ehhez. Az az épület megérdemel annyit, hogy hasznára váljon a városnak. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy a döntés költségvetési rendeletmódosítást von 
maga után. Ismerteti a szükséges forrás biztosítására 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   
104/2013. (IV. 24.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az Enying, Ady Endre utca 2. szám alatti 
ingatlan (volt Okmányiroda) karbantartására – a döntés 
mellékletét képezı 1. számú táblázat szerinti költségvetés 
alapján – bruttó 1.685.555,- Ft összeget biztosít a mőködési hitel 
terhére. 
 
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az elıirányzat-
módosítást az önkormányzati elıirányzat-nyilvántartásban 
vezesse át, továbbá a költségvetési rendelet módosításakor az 
elıirányzat-módosítást a költségvetési rendeletben 
szerepeltesse. 
 
Határidı:  a munkálatok elvégzése tekintetében 2013. június 

15., egyebekben folyamatos 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester, Eichinger József 

városgondnokság-vezetı 
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1.7 Tulajdonosi hozzájárulás az Enying, Kossuth u. 22. szám alatti, 6976526 gyártási 
számú mérıhely teljesítménybıvítéséhez és átírásához a KIK-re 

 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy ez semmilyen pénzbe nem kerül az 
önkormányzatnak, a KIK az önkormányzatnak megtéríti. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, 
Elnök úr kívánja-e kiegészíteni.  
 
Viplak Tibor Gazdasági Bizottság elnöke ismerteti, hogy a KIK megkereste az 
önkormányzatot ezzel a kéréssel, a Gazdasági Bizottság támogatásra javasolja azt. Az 
önkormányzatnak semmibe nem fog kerülni, csak a hozzájárulás kell hozzá. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy a megnövelt teljesítményő mérıt csak a KIK 
használja majd. Ismerteti a tulajdonosi hozzájárulás megadására irányuló melléklet szerinti 
határozati javaslatot. Kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
105/2013. (IV. 24.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az Enying, Kossuth u. 22. szám alatti, 6976526 
gyártási számú (szerzıdés szám: 5940833, partnerszám: 
1003423196) fogyasztási hely teljesítménybıvítéséhez, valamint 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ nevére történı 
átírásához tulajdonosi hozzájárulását megadja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt a döntésbıl fakadó 
intézkedések megtételére és a kapcsolódó nyilatkozatok 
aláírására. 
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester; Kóródi-Juhász Zsolt 
jegyzı 

 
 
1.8 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Enyingi Tankerületének megkeresése 

gépterem kialakításával kapcsolatban 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy a Gazdasági Bizottság ma tárgyalta az 
elıterjesztést. Kéri Elnök urat, ismertesse azt.  
 
Viplak Tibor Gazdasági Bizottság elnöke ismerteti, hogy a Gazdasági Bizottság támogatásra 
javasolja a kérést. Géptermet szeretnének kialakítani, melyhez az önkormányzat 
hozzájárulására van szükség. Az önkormányzatnak pénzbe nem kerül, a KIK állja a 
költségeket. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdésfelvetése. Kérdés, észrevétel nem 
lévén ismerteti a hozzájárulás megadására irányuló melléklet szerinti határozati javaslatot. 
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   
106/2013. (IV. 24.) számú határozata: 
1 Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 

úgy határozott, hogy Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ (továbbiakban: KIK) 2013. április 23-i keltezéső, 
130-3/2012/KIK/066000. számú megkeresésben és 
mellékletében meghatározott, gépterem kialakításához 
szükséges elıtér szakaszoló vasrács felszereléséhez 
hozzájárul, azzal, hogy annak teljes költsége a KIK-ot 
terheli. 

2 A beépített anyagok tulajdonjoga nem kerül az ingatlan 
tulajdonosának tulajdonába. Abban az esetben, ha az 
ingatlan használati joga visszakerül a tulajdonoshoz a 
beépítésre került anyagokat a KIK saját költségére, az 
épület állagának sérelme nélkül, avagy az eredeti állapot 
visszaállításának terhe mellett elbonthatja. 

3 A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a 
döntésérıl a KIK-ot tájékoztassa, illetve felhatalmazza, 
hogy a 2013. február 18. napján kelt Térítésmentes 
Használati Megállapodást az elızı pontokban 
foglaltaknak megfelelıen módosítsa. 

 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 

 
 
Pıdör Gyula polgármester felkéri Kóródi-Juhász Zsolt jegyzıt, hogy ismertesse 
elıterejesztéseit. 
 
 
 
2 Jegyzı, aljegyzı elıterjesztései 
2.1 Szennyvízberuházás 
2.1.1 A szennyvízberuházáshoz kapcsolódó vagyonértékelési döntés technikai 

módosítása – forrásmegjelölés 
 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı köszöni a szót, ismerteti a napirendi pontot, kéri Mihályfi Gábor 
aljegyzıt, hogy egészítse ki, ha kell, mert az elıterjesztést ı készítette. Elmondja, hogy egy 
korábbi döntés a vagyonértékelés költségeihez az óvadéki számlát jelöli meg forrásként. A 
javaslat arról szól, hogy a 48/2013. (II. 11.) határozat visszavonásra kerülne. A forrás pedig a 
szennyvízberuházás lebonyolítási számláról kerülne finanszírozásra. Így az óvadéki számlát 
nem kellene igénybe venni, ami azért is jó, mert ez fedezetet biztosít a hitelhez. Ismerteti a 
melléklet szerinti határozati javaslatot. Kérdezi, hogy Mihályfi Gábor aljegyzı vagy Závodni 
Lászlóné pénzügyi vezetı kívánja-e kiegészíteni valamivel az elhangzottakat. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı, Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı nem kívánják kiegészíteni az 
elhangzottakat. 
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Pıdör Gyula polgármester 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   
107/2013. (IV. 24.) 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 projekt 
munkáihoz kapcsolódó vagyonértékelés közbeszerzési 
eljárásban a rendelkezésre álló összeget maximum nettó 14 
millió forintban állapítja meg. A fedezet forrását az 
önkormányzat szennyvíz-beruházás lebonyolítási elkülönített 
számlán rendelkezésre álló összegbıl biztosítja.  
 
Ezzel egyidejőleg a 48/2013. (II. 11.) számú határozatát 
visszavonja. 
 
Határidı: a visszavonás tekintetében azonnal, egyebekben 

folyamatos 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 

 
 
Pıdör Gyula polgármester átadja a szót Dr. Lelkes Ákos képviselınek, a Humán Bizottság 
elnökének, hogy ismertesse a 3. napirendi ponthoz kapcsolódó elıterjesztést. 
 
 
2.1.2  napirendrıl levéve 
 
 
Pıdör Gyula polgármester felkéri Dr. Lelkes Ákos képviselıt, a Humán Bizottság elnökét, 
hogy ismertesse a bizottság elıterjesztését. 
 
 
3 Humán Bizottság elıterjesztése 
3.1 Enyingi Egyesített Szociális Intézmény 2012. évi tevékenységérıl beszámoló 
 
Dr. Lelkes Ákos Humán Bizottság elnöke elmondja, hogy módjuk volt az ESZI beszámoló 
áttanulmányozására, és a bizottság egyhangúlag támogatásra javasolja annak elfogadását. 
Kéri, Vajda Balázs alelnököt, hogy ismertesse a bizottság döntését. 
 
15.44 órakor Mihályfi Gábor aljegyzı elhagyja a tanácstermet. 
 
Vajda Balázs Humán Bizottság alelnöke ismerteti a bizottság beszámoló elfogadására 
irányuló melléklet szerinti határozati javaslatát. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, 
kiegészítés 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   
108/2013. (IV. 24.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény 2012. 
évi tevékenységérıl készült – jelen határozat mellékletét képezı - 
beszámolót elfogadja. 

 
 
Pıdör Gyula polgármester felkéri Viplak Tibor képviselıt, a Gazdasági Bizottság elnökét, 
hogy ismertesse a 4. napirendi ponthoz kapcsolódó elıterjesztéseket. 
 
 
 
4 Gazdasági Bizottság elıterjesztései 
4.1 Stróbl János ismételt vételi kérelme  
 
Viplak Tibor Gazdasági Bizottság elnöke átadja a szót Gebula Béla Ákos képviselınek, a 
Gazdasági Bizottság alelnökének, hogy a településfejlesztési elıterjesztéseket ismertesse. 
 
Gebula Béla Ákos Gazdasági Bizottság alelnöke ismerteti a bizottság 4 igen, egyhangú 
szavazattal hozott, ingatlan értékesítésére irányuló melléklet szerinti 105/2013. (IV. 10.) 
számú határozatát. Elmondja, hogy a 40 eFt a piaci érték. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, 
kiegészítés 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   
109/2013. (IV. 24.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonát 
képezı, Enying zártkert 8313/2 hrsz-ú, szántó és erdı mővelési 
ágú, 5655 m2 nagyságú 11,13 AK értékő ingatlant értékesíteni 
kívánja. A tárgyi ingatlan minimális vételárát 40 000,- Ft/AK 
értékben határozza meg. 
Az értékesítési szándékról helyben szokásos módon 15 napon 
keresztül hirdetményt tesz közzé. 
 
Határidı:  2013. május 31. 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 

 
 
4.2 Utcanév változás – Vöröshajnal utca 
 
Gebula Béla Ákos Gazdasági Bizottság alelnöke elmondja, hogy megkapták az MTA 
állásfoglalását, mely szerint a Vöröshajnal elnevezés is azok közé tartozik, amelyet kötelezı 
jelleggel kell megváltoztatni. Eleget téve a lakók kérésének, Hajnal utcára javasolja a 
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bizottság megváltozatni. Technikailag ez a legegyszerőbb. A bizottság 3 igen, 1 
ellenszavazattal hozta meg döntését. Ismerteti a bizottság utcanév megváltoztatására 
irányuló melléklet szerinti 107/2013. (IV. 10.) számú határozatát.  
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Kérdés, 
kiegészítés nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
110/2013. (IV. 24.) 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 elnevezését. 
 
A Vöröshajnal utca új elnevezése: Hajnal utca 
 
Határidı:  2013. augusztus 31. 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 

 
 
Gebula Béla Ákos Gazdasági Bizottság alelnöke visszaadja a szót Viplak Tibor 
képviselınek, a Gazdasági Bizottság elnökének, hogy ismertesse a következı elıterjesztést. 
 
 
 
4.3 Képviselıi tiszteletdíjak 
 
15.48 órakor Mihályfi Gábor aljegyzı visszatér a tanácsterembe. 
 
Viplak Tibor Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, hogy a pénzügyi vezetı kérte a döntést, 
a bizottság egyhangúlag hozta meg javaslatát. Ismerteti a bizottság 2012. évi tiszteletdíjak 
elsıdleges kifizetésére irányuló melléklet szerinti 113/2013. (IV. 10.) számú határozatát.  
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdésfelvetése. Kérdés, kiegészítés nem 
lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
111/2013. (IV. 24.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a 2012. és 2013. évi elmaradt tiszteletdíjakból 
elıször 2012. évi ki nem fizetett tiszteletdíj kerül kifizetésre, 
2013. évben. 
 
Határidı:  2013. november 30. illetve folyamatos 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
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5 Vegyes ügyek 
 
Buza Lajos képviselı 2012. elején lemondott 2012. évi tiszteletdíjáról az Erkel F. utca 
felújítására ajánlotta fel. A felajánlást a Képviselı-testület egyhangúlag elfogadta. 
Tudomására jutott, hogy a csatornázás során az úttest alatt húzódó csatornavezetéket is 
felújítják, ami nagy valószínőséggel útburkolat-bontással fog járni, ezért a felújításnak most 
nincs értelme. Kéri a Képviselı-testületet, hogy felajánlását a következı módosítással fogadja 
el: Erkel F. u. hideg aszfalttal történı kátyúzása 2012.11.30-ig 60.000,- Ft, a fennmaradó 
tiszteletdíjat pedig Enyingért Közalapítványnak ajánlja fel. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, 
hogy a szükséges költségvetési módosításokat terjessze a Képviselı-testület soron következı 
ülése elé. A módosítás dátuma 2012. november 9. A felajánlást a testület elfogadta. A 
felajánlást írásba adta, Jegyzı úr le is fénymásolta, átvetette a titkárságon. A felajánlásának a 
lejáratása tökéletesen sikerült azoknak, akik ebben dolgoztak. A felajánlása az Erkel F. 
utcáról szólt, nem annak egyes részeirıl, és nem abban a minıségben, ahogy azt elvégezték. 
Kéri Polgármester urat, hogy vizsgálja meg ennek a felelısét, és vonják le a 
következtetéseket, mert így bármilyen felajánlás alkalmas arra, hogy nem csak a felajánlót, 
de magát a felajánlás célját is lejárassa. Úgy gondolja, hogy Enyingnek nem az a célja, hogy 
ilyeneket tegyenek, hanem próbáljanak olyan tevékenységet folytatni, ami a település 
fejlıdését szolgálja. Ahogyan ez az intézkedés megtörtént, a település szégyene. 
 
Pıdör Gyula polgármester úgy tudja, hogy az anyag tavaly került megvásárlásra, de az 
idıjárás miatt nem tudták elvégezni a munkát. Áprilisban, amikor el lehetett végezni, maga 
is kiment megnézni. Ki fogják vizsgáltatni, mert benne is felmerült, hogy ez az az anyag-e. 
Autóval nem volt gond vele, de a cipıtalpra ráragadt. İ maga is kevésnek találja. Meg fogja 
vizsgáltatni, hogy a kikerült mennyiség megfelel-e a vásárolt mennyiségnek. Felmerült, hogy 
forrást keresnek az utca fennmaradó részének elkészítéséhez. 
 
Viplak Tibor képviselı elmondja, hogy a hidegaszfalt drágább, meleggel majdnem dupla 
mennyiséget lehetett volna elvégezni. A melegnek jobb a minısége, a tapadása is, minden a 
melegaszfalt mellett szól. Igaz, hogy a melegaszfaltot aznap el kell dolgozni, de van hova 
rakni a város utcáin. Csodálkozott, hogy ragaszkodnak a hidegaszfalthoz.  
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy a fuvar miatt választotta ezt a megoldást az 
illetékes, mert a melegért el kellett volna menni valahova, és annak a költsége csökkentette 
volna a tényleges munkára fordítható összeget. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy amikor Buza Lajos képviselı felajánlotta a 
tiszteletdíját, árajánlatot kért, innen jött a 60 eFt-os felajánlás, azonban csak az utca fele 
készült el. Ezért kérte, hogy vizsgálják ki, mert ilyen nem fordulhat elı. 
 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı nagyon sajnálja, hogy a felajánlás ilyen visszhangot 
váltott ki. Megközelítıleg 1.800 eFt-os összegrıl van szó. Technikailag nem tud beleszólni, 
hogy, mint valósult meg, ez nem tiszte. 2012-ben a testületi döntésnek megfelelıen 
rendeletben elkülönítették ezt az összeget. Mivel nem került felhasználásra, ismételten 
kigyőjtötték a Képviselı úrnak egy táblázatos formában, hogyan jött ki ez az 1.800 eFt 
járulékával együtt. A mőködı alapítványnak is felajánlás történik, a pénzügy részérıl 
pusztán technikai jellegő dolog, hogy ahhoz testületi döntés és támogatási szerzıdés 
szükséges. Képviselı úrnak elmondta, hogy ahogy pénzügyi fedezet lesz, átutalja az 
összeget az alapítványnak. Ennek most már az egyetlen akadálya, hogy a támogatási 
szerzıdést meg kell kötni az alapítvánnyal. 
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Pıdör Gyula polgármester tájékoztatásként elmondja, hogy az utaknak a meddıköves 
ideiglenes javítgatása folytatódik. Valamennyi már ment ki a Budai N.A. utcába, nem 
fejezték be, vesznek még egy adagot. A gazdák kérik, hogy vetés után folytassák, akkor a 
város rendelkezésére állnak néhányan, és ingyen elhozzák a bányából. Reiber Attila pl. kettı 
fuvart teljesített ingyen, tehát az anyagot sem kellett kifizetni. Egy fuvar ki van fizetve, 
Pudelka István vetés után elhozza. Bízik benne, hogy a rendelkezésre álló összeggel ilyen 
módon meg tudják szüntetni a mély kátyúkat.  
 
Gebula Béla Ákos képvisel külön örömmel hallja a Budai N. A. utcában történı kátyúzást, 
mivel a Gazdasági Bizottság legutóbbi ülésén külön kérés volt a bizottság felé, hogy 
kiemelten foglalkozzanak az utcával, mert ott valóban élhetetlenek a körülmények. Örül, 
hogy részben sikerült megoldani és sikerül folytatni azt. Szeretné felkérni a Polgármester 
urat, hogy a lakosságnak adjon tájékoztatást arról, miért van a 64-es büfé helyén a parkoló 
lezárva. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy lezárásnak nyomós oka van. Magánterületrıl van 
szó, amit az önkormányzat haszonbérletben használ. Az ott dolgozó startmunka 
programban résztvevık jogosan háborodtak fel azon, hogy a területet egyesek emberi 
szükségletek elvégzésére használják, ami közegészségügyi szempontból rendkívül veszélyes. 
Többször kitakarították a területet, amit követıen a pincét kezdték el használni. Ezért döntött 
úgy, hogy lezárják a területet, és csak a startmunka program keretében használható. 
 
Buza Lajos képviselı javasolja a személygépkocsik elıl is lezárni, hiszen magánterület. Csak 
az önkormányzat munkatársa járjon be oda, akinek ott kell munkát végeznie. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı köszöni a tájékoztatást. Az emberek önmaguknak keresik a 
problémát. Ha a kamionosok elmentek volna a benzinkútig, most is használhatnák a 
területet parkolóként. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy arra a területre szerszámtároló-tartózkodı 
konténert és elárusító bódét szeretnének létesíteni, valamint mobil vagy egyéb illemhelyet 
férfiak és nık részére, hiszen ott folyamatosan dolgoznak az önkormányzat 
közfoglalkoztatottjai. 
 
Varga Gyula képviselı pontosításként elmondja, hogy a 64-es fıút emelkedı szakasza az 
ároktól keletre a közútkezelıé, utána 10-12 m az önkormányzaté, és utána önkormányzati 
tulajdonú földek helyezkednek el a vízfolyásig. Az a terület, ahol az épületmaradványok 
vannak, valamint a körülötte lévı terület valóban magánszemély tulajdona. Kettı behajtó 
található az árkon keresztül ezekre a területre, az egyik mögött önkormányzati terület van, a 
másik mögötti terület magánszemély tulajdona. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy a márciusi rendkívüli idıjárás során kivették a 
lezáró cölöpöket, és helyet biztosítottak azoknak a kamionoknak, amelyeket a 
katasztrófavédelem kiirányított a forgalomból. Kérdezi, hogy van-e valakinek ezzel 
kapcsolatban még kérdése, kérése, kiegészítése. 
 
Viplak Tibor képviselınek más irányú kérdése van, melyet Kóródi-Juhász Zsolt jegyzıhöz 
intéz. A Gazdasági Bizottság ülésén döntés született a Kossuth u. 22. szám alatti szociális 
iroda féltetıjérıl, és a Kossuth u. 28. szám alatti ingatlan karbantartásáról. Kérdezi, hogy ezt 
nem szükséges-e testületi döntéssel megerısíteni. 
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Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy pár napon belül újabb testületi ülés lesz a 
vagyonértékelés miatt, majd akkor döntenek errıl is. 
 
Buza Lajos képviselı jelzi, hogy Budapestre kell mennie, nem biztos benne, hogy 15.00 óra 
elıtt visszaér. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy egyeztet majd a képviselıkkel, ha megérkezik az 
anyag. 
 
Nyikos István alpolgármester kérdezi, hogy a legutóbbi ülés után a rendırség részére 
összeadott összegbıl megtörtént-e a kameravásárlás, használják-e azt. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy a magánfelajánlásokból megtörtént a vásárlás, 23 
eFt volt végül a kamera. Tegnap kérdezett rá İrsparancsnok úrra, aki az ORFK-tól várja vár 
választ, hogy betehetik-e az autóba. Ha nem tehetik be a járırautóba, javasolja, hogy adják át 
a polgárırségnek. Egyéb napirendi pont nem lévén köszöni a megjelenést, és a nyílt ülést 
16.10 órakor bezárja. 
 
 
 
Enying, 2013. május 6. 
 
 
 
 
  Pıdör Gyula     Kóródi-Juhász Zsolt 
  polgármester      jegyzı 
 
 
 
 
 
  Dr. Lelkes Ákos            Méreg János 
      hitelesítı      hitelesítı 


