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01/103-18/2013. 
 
 

JEGYZİKÖNYV  
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2013. június 12-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, Méreg János 
Vajda Balázs, Varga Gyula, Viplak Tibor képviselık 

 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı 
 
Hiri Noémi jegyzıkönyvvezetı 

 
 
Jelezte távolmaradását:  Dr. Lelkes Ákos képviselı 
 
 
Pıdör Gyula polgármester az ülést 18:00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselık 
határozatképes számban megjelentek, létszámuk 8 fı. A jegyzıkönyv hitelesítésére felkéri 
Méreg János és Vajda Balázs képviselıket. Kéri, hogy aki a hitelesítık személyével egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Méreg János és Vajda 
Balázs képviselıket elfogadta. 
 
Pıdör Gyula polgármester a jegyzıkönyv vezetésére felkéri Hiri Noémit. Kérdezi, hogy a 
kiadott 4 napirendi ponthoz van-e valakinek módosító javaslata, kiegészítése. Módosító 
javaslat nem lévén kéri, hogy aki a napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta. 
 
Napirend: 
 
Nyílt ülés  
 

  
1. A Start munkaprogram keretében elıállított termények 

értékesítése 
 

Elıadó: Pıdör Gyula  
               polgármester 
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2. Az EVSE tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme sportpálya 
tribün felújítási LEADER pályázathoz 

 
Elıadó: Pıdör Gyula  
               polgármester 

 
3. Közérdekő munkavégzésrıl 
 

Elıadó: Pıdör Gyula  
               polgármester 

 
4. Települési értéktár létrehozása 
 

Elıadó: Pıdör Gyula  
              polgármester 

 
 
1 A Start munkaprogram keretében elıállított termények értékesítése 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi, Humán és Településfejlesztési 
Bizottság elég részletesen tárgyalta már ezt az ügyet, így elsısorban Méreg János és Vajda 
Balázs képviselıktıl kérdezi, akik nem voltak a bizottság ülésén, hogy van-e ezzel 
kapcsolatban kérdésük. Elmondja, hogy a munkaprogram keretében megtermelt 
terményeket el lehet adni – és ehhez kell ez a határozat - vagy mód van azok természetbeni 
segélyként történı kiosztására is. Ismerteti a megjelentekkel, hogy van már érdeklıdı, aki 
megvenné a terményeket. Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, felvetése. 
 
Méreg János képviselı kérdése, hogy legálisan értékesíthetı-e a Start munkaprogram 
keretében megtermelt zöldség. 
 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı igennel válaszol. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy e döntés épp ennek érdekében születne meg, 
hogy minden szempontból – a számviteli törvénynek is megfelelıen - szabályosan történjék 
az értékesítés. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy ha az SFOOD lenne a vevı, akkor nem lenne 
készpénzmozgás sem, az lenne a legideálisabb megoldás. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy éttermek is jelezték számára, hogy vásárolnának 
zöldséget. További kérdés hozzászólás nem lévén ismerteti a határozati javaslatot és kéri, 
hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
146/2013. (VI. 12.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az önkormányzat mint kedvezményezett által 
elnyert VII-M-001/913-1/2013-0700 iktatószámú kistérségi 
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startmunka mintaprogram Mezıgazdasági programelem 
keretében termesztett terményeket értékesíteni kívánja.  
 
Az értékesítéssel kapcsolatos intézkedések megtételére 
megbízza a Polgármestert.  
 
Az értékesítés lebonyolítására a Enying Város Önkormányzat 
Városgondnokságát jelöli ki. 
 
Azon termények amelyek nem kerülnek értékesítésre 
természetbeni segély formájában kioszthatók a rászorultak 
körében. 
 
A természetbeni segélyezéssel kapcsolatos szabályozás 
kidolgozására felkéri a Polgármesteri Hivatalt. 
 
 
Felelıs:  az értékesítés tekintetében: Pıdör Gyula, 

polgármester  
 természetbeni segélyezés szabályozása 

tekintetében: Kóródi-Juhász Zsolt, jegyzı 
 
Határidı: az értékesítés tekintetében: azonnal illetve a 

mintaprogram idıtartama alatt folyamatos; 
 természetbeni segélyezés szabályozása tekintetében: 

2013. június 30. 
 
 
2 Az EVSE tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme sportpálya tribün felújítási 

LEADER pályázathoz 
 
Pıdör Gyula polgármester ismerteti, hogy egyeztetett Reiber Attilával és a sportpálya 
tibünjének felújítását Reiber úr megterveztette, de sajnos egyéb elfoglaltsága miatt nem tudta 
behozni az ülésre. İ maga látta a terveket, a tribün felújításáról lenne szó például a sérült 
ülések felújítása, víz, villany és gázvezeték felújítása. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı javasolja, hogy Buza Lajos képviselı által javasoltakkal 
egészítsék ki a döntést és a közüzemek tekintetében csak olyan átalakításhoz járuljanak 
hozzá, amely energia-megtakarítást eredményez. Továbbá javasolja, hogy bízzanak meg a 
polgármester úr ítélıképességében, aki látta a terveket és elfogadhatónak tartotta azokat. 
 
Viplak Tibor képviselı javasolja továbbá, hogy a Képviselı-testület hatalmazza fel a 
polgármestert a terv elfogadására. 
 
Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy aki a módosító javaslatokkal egyetért, kézfeltartással 
jelezze. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
147/2013. (VI. 12.) számú határozata: 
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Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az EVSE 
tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmére vonatkozó 
elıterjesztés alábbiak szerint történı kiegészítésére, illetve 
módosítására irányuló módosító javaslatot elfogadta. 
 
„A tárgyi ingatlan felújítása során, a közüzemek tekintetében 
csak olyan átalakításhoz járul hozzá, amely energia-
megtakarítást eredményez. 
 
A sportpálya tribün felújítási terveinek elfogadására 
felhatalmazza Pıdör Gyulapolgármestert.” 

 
 
Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy aki a módosított határozati javaslattal egyetért, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
148/2013. (VI. 12.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a 8130 Enying, Szántó Kovács János u. 6. szám 
alatt (1673 hrsz) található sportpálya tribün LEADER pályázat 
keretében történı felújításához tulajdonosi hozzájárulását 
figyelemmel az alábbiakra megadja. 
 
A tárgyi ingatlan felújítása során, a közüzemek tekintetében 
csak olyan átalakításhoz járul hozzá, amely energia-
megtakarítást eredményez. 
 
A sportpálya tribün felújítási terveinek elfogadására 
felhatalmazza Pıdör Gyulapolgármestert. 
 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  a döntés EVSE részére történı megküldése 

tekintetében azonnal, egyebekben folyamatos 
 
 
3 Közérdekő munkavégzésrıl 
 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı elmondja, hogy a Fejér Megyei Munkaügyi Központ igazgatója 
kereste meg levélben. E levélben tájékoztatást adott arról, hogy a még mindig hatályban lévı 
büntetések és intézkedések végrehajtásukról szóló 1979. évi XI. törvényerejő rendelet, illetıleg van 
egy új szabálysértési törvényünk is. A lényeg az, hogy az önkormányzatok és az állami 
fenntartású intézmények egy adatlap kitöltésével kötelesek bejelenteni a szabálysértési 
törvény 141/A §, illetve az idézett törvényerejő rendelet 61 § (3 ) bekezdése szerint állami a 
foglalkoztatási szerv részére, hogy kívánnak-e közérdekő munkavégzés keretében 
foglalkoztatni olyan elítélteket, akiket közérdekő munkával, mint intézkedés sújtottak akár 
szabálysértési, akár büntetıeljárás keretében. A melléklet bejelentılap szerint az 
önkormányzat vállalása heti maximum 2 fı. Több embert nem tud az önkormányzat 
koordinálni, foglalkoztatni. 
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Nyikos István alpolgármester kérdése, hogy kötelezı-e. 
 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı elmondja, hogy a foglalkoztatás nem kötelezı - lehet akár 0 fıt is 
lejelenteni - az adatszolgáltatás viszont kötelezı. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy elıször ı is úgy gondolta, hogy nem kellene 
vállalni ezeknek az embereknek a foglalkoztatását. Idıközben azonban beszélt ezekkel az 
emberekkel és ennek tükrében úgy véli, hogy ha nem foglalkoztatja ıket a város, akkor 
dupla kárt okozna vele és talán itt, helyben, a rokonaik és ismerıseik elıtt nagyobb a 
visszatartó erı. 
 
Nyikos István alpolgármester úgy tudja, hogy sok a panasz, és a városgondnokságon épp a 
napokban is azt hallotta, hogy sok probléma van ezekkel az emberekkel, nem jelennek meg 
munkavégzésre. 
 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı elmondja, hogy a közfoglalkoztatás, a közmunkás és a 
közérdekő munka más-más fogalmakat takar. A közérdekőmunka az egy büntetés, ha nem 
jelenik meg az adott személy, akkor errıl tájékoztatjuk a foglalkoztatási szervet  és akkor 
átváltoztatják a büntetését elzárásra. Nem szabad összekeverni a kettıt. Ha helyben a 
foglalkoztatás nem biztosított, akkor kijelölnek egy másik várost, ahová csak pénzért tud 
eljutni, így oda nem tud elmenni és a büntetését végül átváltoztatják elzárásra. 
 
Viplak Tibor képviselı hozzáfőzi, hogy az ı érdeke, hogy megjelenjen. Olyan munkát kell 
nekik adni , amely értelmes a település számára. Fontosnak tartja megjegyezni, hogy van aki 
csak eltévelyedett és emiatt kisiklott az élete. 
 
Pıdör Gyula polgármester további kérdés hozzászólás nem lévén ismerteti a határozati 
javaslatot és kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
149/2013. (VI. 12.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a közérdekő munkavégzéssel kapcsolatban a 
határozat mellékletét képezı „Bejelentılap a közérdekő 
munkavégzésrıl” adatlap szerint nyilatkozik. 
 

 
4 Települési értéktár létrehozása 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy kapott egy listát, melyen 21 pont van, amely 
bevonható az értéktárba. A határidı rövidsége miatt javasolja a határozati javaslat 
elfogadását. Úgy véli, hogy egyúttal meg is kellene bízni valakit – mivel a Mővelıdési Ház 
vezetıjétıl kapta a listát, javasolja Nemes Diánát - azzal, hogy készítsen és terjesszen elı e 
tárgyban határozati javaslatot. Kéri, hogy aki a módosító javaslatával egyetért, kézfeltartással 
jelezze. 
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A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
150/2013. (VI. 12.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
települési értéktár létrehozására vonatkozó elıterjesztés 
alábbiak szerint történı kiegészítésére irányuló módosító 
javaslatot elfogadta. 
 
„Egyúttal felkéri Nemes Diána VGMHK vezetıt, hogy a 
települési értéktár létrehozására készítsen és terjesszen elı 
határozati javaslatot.” 

 
 
Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy aki a módosított határozati javaslattal egyetért, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
151/2013. (VI. 12.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy jelenleg nem kíván élni a települési értéktár 
létrehozásának lehetıségével, de szükség esetén és szerint élni 
fog a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról 
szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésében 
biztosított lehetıséggel. 
 
Egyúttal felkéri Nemes Diána VGMHK vezetıt, hogy a 
települési értéktár létrehozására készítsen és terjesszen elı 
határozati javaslatot a Képviselı-testület soron következı 
ülésére.” 
 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 
Határidı: azonnal, illetve a szükséges 

áttekintés/felülvizsgálat tekintetében folyamatos 
 
Pıdör Gyula polgármester - egyéb napirendi pont nem lévén - köszöni a megjelenést, és a 
rendkívüli nyílt ülést 18:17 órakor bezárja. 
 
Enying, 2013. június 13. 
 
 
  Pıdör Gyula     Kóródi-Juhász Zsolt 
  polgármester      jegyzı 
 
 
 
  Méreg János             Vajda Balázs 
      hitelesítı      hitelesítı 


