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tartott  r e n d e s   n y í l t  ülésérıl 

 
 
Helye:    Polgármesteri Hivatal tanácsterem 
    8130 Enying, Kossuth u. 26. 
 
Jelen vannak:   Pıdör Gyula polgármester, 

Nyikos István alpolgármester, 
Gebula Béla Ákos, Dr. Lelkes Ákos,  
Méreg János, Varga Gyula képviselık 

 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı 
Dr. Komáromi Eszter aljegyzı 
 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı 
Csonka Zoltán építésügyi hatóság vezetıje 

 
 
Gajdics Katalin jegyzıkönyvvezetı 
 
 

Jelezte távolmaradását:  Buza Lajos, Vajda Balázs, Viplak Tibor képviselı 
 
 
Pıdör Gyula polgármester szeretettel köszönti a képviselıket, a megjelenteket és a TV-
nézıket, az ülést 15.00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselık határozatképes 
számban megjelentek, létszámuk 6 fı. A jegyzıkönyv hitelesítésére felkéri Nyikos István és 
Varga Gyula képviselıket. Kéri, hogy aki a hitelesítık személyével egyetért, kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Nyikos István és 
Varga Gyula képviselıket elfogadta. 
 
Pıdör Gyula polgármester a jegyzıkönyv vezetésére felkéri Gajdics Katalint. A napirend 
ismertetése elıtt módosító javaslatokkal kíván élni, kéri a képviselıket, hogy fogadják el 
azokat. 3.4 napirendi pontként javasolja napirendre venni az „Integrált gazdálkodási 
rendszer bevezetése 2014-tıl” tárgyú elıterjesztést. Kéri, hogy aki a napirendre való 
felvétellel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az „Integrált gazdálkodási rendszer bevezetése 
2014-tıl”-ról szóló elıterjesztést 3.4 napirendi pontként napirendre vette. 
 
Pıdör Gyula polgármester 3.5 napirendi pontként javasolja napirendre venni „A helyi 
önkormányzatok mőködıképessége megırzését szolgáló kiegészítı támogatásának 2013. évi 
igénylése” tárgyú elıterjesztést. Kéri, hogy aki a napirendre való felvétellel egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze.



 

 

 

 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a „A helyi önkormányzatok mőködıképessége 
megırzését szolgáló kiegészítı támogatásának 2013. évi igénylése” szóló elıterjesztést 3.5 napirendi 
pontként napirendre vette. 
 
Pıdör Gyula polgármester 3.6 napirendi pontként javasolja napirendre venni a „A Bursa 
Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulójához 
való csatlakozás”szóló témát. Kéri, hogy aki a napirendre való felvétellel egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a „A Bursa Hungarica Felsıoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulójához való csatlakozás” szóló 
elıterjesztést 3.6 napirendi pontként napirendre vette. 
 
Pıdör Gyula polgármester - egyéb módosító javaslat nem lévén - kéri, hogy aki a módosított 
napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a módosított napirendet elfogadta. 
 

Napirend: 
Nyílt ülés  
 

1. Polgármester elıterjesztései 
1.1 Komlóska Község Önkormányzatának felhívása 
1.2 Bíráló Bizottság tagjainak kijelölése [288/2012. (X.24.) sz. határozat 

módosítása] 
1.3 Siókom Kft.-ben történı tulajdonszerzés a DBRHÖT keretén belül, a 

Siókom Kft. megbízása hulladékszállítási közszolgáltatás ellátásával 
1.4 Törvényességi felhívás a HÉSZ módosításával kapcsolatban 
1.5 2013. I. félévi költségvetési beszámoló 
1.6 S-FOOD közétkeztetési szerzıdés módosítása, valamint a 

Mikrokörzeti Társulás tagönkormányzataival kötött közétkeztetési 
megállapodások módosítása 
 

 Elıadó: Pıdör Gyula 
 polgármester 

 
 

2. Pénzügyi, Humán és Településfejlesztési Bizottság elıterjesztései 
Településfejlesztés: 

2.1 EVSE kérelme (ezzel együtt lakossági kérelem a mőfüves pálya 
nyitvatartási idejének módosítása ügyében) 

2.2 Elıvásárlási jog gyakorlása 
2.3 Járdajavítási kérelmek 
2.4 Szakmai együttmőködés (Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, 

Marketing Intézet) 
Pénzügy: 

2.5 Dunaújváros megkeresése (Mőködtetési hozzájárulás igénylése) 
Vegyes ügyek: 

2.6 Fogászati röntgen 
2.7 Árajánlat mőfüves pálya karbantartására 
 

  Elıadó: Viplak Tibor, Gebula Béla Ákos, Dr. Lelkes Ákos 
                       elnök                    alelnök                  alelnök



 

 

 
3.  Vegyes ügyek 

/Az elıterjesztéshez kapcsolódó anyag elıreláthatólag 2013.09.23-án kerül 
feltöltésre/ 

3.1 Vasánszki Ferenc megkeresése 
3.2 Földterület bérleti kérelem (2815 hrsz.) 
3.3 „Enying Város Központi Orvosi Ügyeleti ellátása” címő közbeszerzés 

eljárás indítása 
3.4 Integrált gazdálkodási rendszer bevezetése 2014-tıl 
3.5 A helyi Önkormányzatok mőködıképessége megırzését szolgáló 

kiegészítı támogatásának 2013. évi igénylés 
3.6 A Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. 

évi pályázati fordulójához való csatlakozás 
 

 Elıadó: Pıdör Gyula, Kóródi-Juhász Zsolt 
 polgármester    jegyzı 

 
Zárt ülés  
 

1. Polgármester elıterjesztései 
1.1 Jogszabályi kötelezettségen alapuló kinevezés módosítása 
1.2  Vételi ajánlat 

 
 Elıadó: Pıdör Gyula 
  polgármester 

 
 

1. Polgármester elıterjesztései 
1.1 Komlóska Község Önkormányzatának felhívása  
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy az elıterjesztéshez három határozati javaslat 
tartozik. Kérdezi van-e valakinek kérdése, kiegészítése ezzel kapcsolatban. Kérdés nem lévén 
a melléklet szerinti egyes számú határozati javaslatot ismerteti. Kéri, hogy aki az egyes 
számú határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
215/2013. (IX. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete üdvözli a 
Világ Királynıje Engesztelı Mozgalom megalakítását, céljaival, 
szellemiségével, értékrendjével egyetért. 
 
A képviselı-testület kéri az egyházi és világi vezetıinket, hogy 
támogassák és tegyék lehetıvé az Engesztelı Kápolna 
megépítését Budapesten, a Szent Anna-réten.  
 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 
Határidı: 2013. szeptember 30. 
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Pıdör Gyula polgármester a melléklet szerinti kettes számú határozati javaslatot ismerteti. 
Kéri, hogy aki a kettes számú határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
216/2013. (IX. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Világ 
Királynıje Engesztelı Mozgalomba belépésre vonatkozó 
elıterjesztést megtárgyalta, és úgy dönt, hogy az önkormányzat 
a Világ Királynıje Engesztelı Mozgalom rendes tagja (1000 
Ft/év tagdíj megfizetésével) kíván lenni. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a Tagfelvételi kérelem aláírására 
és továbbítására. 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  2013. szeptember 30. 
 
 

Pıdör Gyula polgármester a melléklet szerinti hármas számú határozati javaslatot ismerteti. 
Kéri, hogy aki a hármas számú határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
217/2013. (IX. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Életfa 
Kárpát-medence Összefogás kezdeményezést megismerve úgy 
határozott, hogy az önkormányzat a Nemzet egységének 
megvalósításához egy marék földet adományoz.  
 
Az önkormányzat képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az egy marék földet Komlóska Község 
Önkormányzata címére eljuttassa. 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  2013. szeptember 30. 
 

 
1.2 Bíráló Bizottság tagjainak kijelölése [288/2012. (X. 24.) sz. határozat módosítása] 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy név szerinti szavazás szükséges. A melléklet 
szerinti határozati javaslatot ismerteti. 
 
Méreg János képviselı kérdezi, hogy ki az új aljegyzı, ugyanis még nem találkoztak. 
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Pıdör Gyula polgármester bemutatja mindenkinek az Enyingi Polgármesteri Hivatal új 
aljegyzıjét, Dr. Komáromi Esztert. További kérdés, hozzászólás nem lévén felkéri Kóródi-
Juhász Zsolt jegyzıt, hogy a név szerinti szavazást bonyolítsa le. 
 
Kóródi-juhász Zsolt jegyzı egyesével szólítja a képviselıket és kéri, hogy az igen, nem vagy 
tartózkodom szavak hangos kimondásával szavazzanak. 
 

- Gebula Béla Ákos képviselı igennel szavazik. 
- Dr. Lelkes Ákos képviselı igennel szavazik. 
- Méreg János képviselı igennel szavazik. 
- Nyikos István alpolgármester igennel szavazik. 
- Varga Gyula képviselı igennel szavazik. 
- Pıdör Gyula polgármester igennel szavazik. 

 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
218/2013. (IX. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
288/2012. (X.24.) számú határozatának második bekezdését 
(„A Bíráló Bizottság tagjai” részt) az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
„A Bíráló Bizottság tagjai: 
 
1. Dr. Komáromi Eszter aljegyzı 
2. Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı 
3. Tóth Károly településfejlesztési ügyintézı” 
 
A 288/2012. (X.24.) számú Kt. határozat egyebekben 
változatlan marad. 
 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  azonnal 

 
 
1.3 Siókom Kft.-ben történı tulajdonszerzés a DBRHÖT keretén belül, a Siókom Kft. 

Megbízása hulladékszállítási közszolgáltatás ellátásával 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy két határozati javaslat tartozik az 
elıterjesztéshez. A Bizottság ezt a szeptember 17-i ülésén megtárgyalta. Kérdezi, van-e 
valakinek kérdése, kiegészítése. Elmondja, hogy ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a 
határidı lejárta után, vagyis december 31-e után is lesz hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás a településen. Ismerteti a melléklet szerinti egyes számú határozati javaslatot. 
Kérdés nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
219/2013. (IX. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Siófok 
Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévı 
egyszemélyes Kft., SIÓKOM Hulladékgazdálkodási 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. üzletrészének 50%-a a Dél-
Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulásra /8600  Siófok, Fı tér 1./ történı átruházásával 
névértéken, azaz 250.000 Ft ellenérték megfizetése mellett 
történı átruházásával egyetért. 
 
A DBRHÖT Társulási Tanács 8/2013. (IX.11.) határozatát 
jóváhagyja. 
 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  értelemszerő 
 
 

Pıdör Gyula polgármester a melléklet szerinti kettes számú határozati javaslatot is ismerteti. 
Kérdés nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
220/2013. (IX. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
hulladékszállítási közszolgáltatás ellátásával – a 
feladatellátáshoz szükséges engedélyek beszerzését követıen – 
a kizárólagos önkormányzati és önkormányzati társulási 
tulajdonban lévı Siókom Kft.-t kívánja megbízni 
 
A képviselı-testület megállapítja, hogy a közbeszerzésekrıl 
szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 9. § (1) 
bekezdés kb) pontja szerint nevezett társasággal megköttetendı 
megállapodás során nem kell alkalmazni a Kbt. rendelkezéseit. 
 
A testület felkéri a polgármestert, hogy a megállapodás 
megkötését készítse elı és elfogadásra terjessze a képviselı-
testület elé, oly módon, hogy annak megkötésére legkésıbb 
2013. december 31-ig sor kerülhessen. 
 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  értelemszerő 
 
 

1.4 Törvényességi felhívás a HÉSZ módosításával kapcsolatban 
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Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy a Helyi Építési Szabályzatról van szó, amiben 
egy technikai módosítást kell végrehajtani abban az esetben, ha a testület ezt megszavazza. 
Ismerteti a melléklet szerinti határozati javaslatot. Kérdés nem lévén kéri, hogy aki a 
határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
221/2013. (IX. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzata – tekintettel a FEB/02/837-
1/2013. számú törvényességi felhívásában foglaltakra – felkéri a 
Jegyzıt, hogy a felhívásban szereplı jogszabálysértés 
megszőntetése érdekében a képviselı-testület soron következı 
(októberi) ülésére készítsen elı rendelet tervezetet a HÉSZ 6. § 
(6) bekezdésének hatályon kívül helyezésére és az eredeti – 
jogsértı állapot elıtti – állapot visszaállítására. 
 
A testület felkéri a polgármestert, hogy az eredeti állapot 
visszaállítását követıen szerezzen be legalább három 
árajánlatot a településrendezési terv felülvizsgálatára 
vonatkozóan, majd az elkészített tervezetet véleményeztesse a 
jogszabályban elıírtak szerint. 
 
A testület felkéri továbbá a polgármestert, hogy a 
jogszabályban elıírt szakmai véleményeztetési eljárás 
lefolytatását követıen – amennyiben az egyeztetés sikeresen 
lezárul – a településrendezési eszközt terjessze be elfogadásra a 
testület elé. 
 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester  
Határidı:  azonnal 
 
 

1.5     2013. I. félévi költségvetési beszámoló 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, ha jól emlékszik, akkor valamennyi megtakarítás 
idıarányosan volt. Felkéri Závodni Lászlóné pénzügyi vezetıt, hogy egészítse ki az 
elıterjesztést, amennyiben szükséges. Kiegészítés nem lévén ismerteti a melléklet szerinti 
határozati javaslatot. Kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
222/2013. (IX. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy „Enying Város Önkormányzat 2013. 
költségvetésének I. féléves teljesítését jelen határozat 1-2. 
melléklete szerint 
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                                     912.523 eFt bevétellel 
                                     758.654 eFt kiadással jóváhagyja. 
 
 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 
Határidı: folyamatos 
 
 

1.6 Az S-FOOD közétkeztetési szerzıdés módosítása, valamint a Mikrokörzeti Társulás 
tagönkormányzataival kötött közétkeztetési megállapodások módosítása 

 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy mivel létrejött a Társulás, így módosítani kell 
ezeket a háromoldalú szerzıdéseket, hogy a szolgáltató, aki eddig is biztosította a 
közétkeztetést, az tovább tudjon szolgáltatni és a számla ne Enying Város 
Önkormányzatának szóljon, hanem a Társulásnak. Elmondja, hogy kettı határozati javaslat 
tartozik az elıterjesztéshez. Kérdés, hozzászólás nem lévén ismerteti a melléklet szerinti  
egyes számú határozati javaslatot. Kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
223/2013. (IX. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
elıterjesztés mellékletét képezı eredeti közétkeztetési 
szerzıdést megismerte. 
 
A képviselı-estület a háromoldalú módosító megállapodást 
megtárgyalta és az abban foglaltakat elfogadja. 
 
A testület felhatalmazza a polgármestert a döntésbıl eredı 
feladatok elvégzésére, így különösen a szerzıdés megkötésére. 
 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  azonnal 
 
 

Pıdör Gyula a melléklet szerinti kettes számú határozati javaslatot is ismerteti. Kérdés, 
hozzászólás nem lévén kéri, hogy, aki a határozati javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel 
szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
224/2013. (IX. 25.) számú határozata: 



 

9/24 

 

Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
elıterjesztés mellékletét képezı Dég, Lajoskomárom, 
Mezıszentgyörgy és Szabadhídvég szociális közétkeztetésének 
ellátására vonatkozó eredeti közétkeztetési szerzıdéseket 
megismerte. 
 
A testület a fent nevezett közétkeztetési szerzıdések 
módosítására vonatkozó – jelen határozat mellékletét képezı – 
háromoldalú megállapodásokat elfogadja. 
 
A testület felkéri a polgármestert a döntésbıl eredı feladatok 
elvégzésére, így különösen a módosító szerzıdések 
megkötésére. 
 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  azonnal 

 
 
Pıdör Gyula polgármester felkéri Gebula Béla Ákos bizottsági alelnököt, hogy ismertesse 
elıterjesztéseit. 
 
 

2. Pénzügyi, Humán és Településfejlesztési Bizottság elıterjesztései 
2.1  EVSE kérelme (ezzel együtt lakossági kérelem a mőfüves pálya nyitvatartási 
idejének módosítása ügyében) 
 
Gebula Béla Ákos alelnök köszöni a szót, köszönti a jelenlévıket és a TV nézıket. Elmondja, 
hogy az EVSE elnöke felkereste a Testületet azzal, hogy a mőfüves pályát edzés céljából 
használhassák. Ezzel egyidejőleg érkezett egy lakossági bejelentés is, hogy bizonyos 
labdarúgó csapatok nagyon sokáig tartózkodnak ott és hangoskodnak, zavarják a környezı 
lakosokat. A Bizottság ezt megtárgyalta és négy egyhangú szavazattal terjeszti a Képviselı-
testület elé. Ismerteti a melléklet szerinti határozati javaslatot. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, 
hozzászólás nem lévén kéri, hogy, aki a határozati javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel 
szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
225/2013. (IX. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a mőfüves pályát az igazolt EVSE játékosok 
vehetik igénybe hétfın és csütörtökön 19.00-21.00 óra között. 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  folyamatos 
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2.2 Elıvásárlási jog gyakorlása 
 
Gebula Béla Ákos alelnök elmondja, hogy a bizottság ezt szintén egyhangúlag javasolja 
elfogadásra. Egy Juhász Gyula utcai ingatlanról van szó, ami árverés alá került. Ismerteti a 
melléklet szerinti határozati javaslatot. 
 
 
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 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
226/2013. (IX. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy anyagi lehetıségeinek hiányában nem él az 
elıvásárlási jogának lehetıségével. 
 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  azonnal 
 

 
2.3 Járdajavítási kérelmek 
 
Gebula Béla Ákos alelnök elmondja, hogy kettı járdajavítási kérelem érkezett. Az egyik a 
Semmelweis utca 19. szám elıtti járda javítása, a másik a László Király utca egyik háza elıtti 
járdaszakasz javítására. Ismerteti az egyes számú határozati javaslatot melléklet szerint. 
 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı hozzáteszi, hogy kellene egy felelıst megjelölni és egy 
határidıt. Ezen kívül nem a Szolgáltató intézményt kell megbízni, hanem a 
Városgazdálkodást. 
 
Gebula Béla Ákos alelnök javaslata szerint a felelıs Eichinger József városgondnokság 
vezetıje legyen, a határidı pedig október 30. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, 
kiegészítés nem lévén kéri, hogy aki a módosító határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
227/2013. (IX. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Semmelweis u. 19. sz. elıtti járdajavítás iránti kérelemre 
vonatkozó PHTB elıterjesztés alábbiak szerint történı 
módosítására, illetve kiegészítésére irányuló módosító 
javaslatot elfogadta. 
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Az „Enying Város Szolgáltató Intézménye” szövegrész helyébe a 
„Városgondnokság” szövegrész lép. 
 
A határozat kiegészül a „Felelıs:  Eichinger József 
      Határidı:  2013. október 30.” 
szövegrésszel. 
 
 

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

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
228/2013. (IX. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy megbízza a Városgondnokságot azzal, hogy a 
Semmelweis utca 19. szám elıtti járdaszakaszt pontszerő 
javítással megfelelı állapotba hozza. 
 
 
Felelıs:  Eichinger József 
Határidı:  2013. október 30. 
 
 

Gebula Béla Ákos alelnök ismerteti a melléklet szerinti kettes számú határozati javaslatot. 
Elmondja, hogy a határozati javaslat kicsit pongyolán van megfogalmazva, hiszen a 
csatornázási munkálatok még el sem kezdıdtek. 
 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı elmondja, hogy szó szerint így hangzott el a Bizottsági ülésen a 
határozati javaslat. 

 
Gebula Béla Ákos alelnök elmondja, hogy ami a Bizottsági ülésen elhangzik, azt a Testületi 
ülésre normálisan megfogalmazva kerül elıkészítésre, nem szó szerint kell leírni, ami ott 
elhangzik. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, hogy van-e javaslat a módosításra. 
 
Varga Gyula képviselı elmondja, hogy egy-két szóval kellene kiegészíteni a határozati 
javaslatban, méghozzá, hogy az elkövetkezı csatornázási munkálatok következtében 
kialakult útbontás miatt jelen pillanatban nincs mód a javításra. 
 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı kiegészíti, hogy például: tekintettel a várható csatornázási 
munkálatok következtében megvalósuló útbontás miatt jelen pillanatban nincs mód a 
javításra. 
 
Dr. Lelkes Ákos alelnök elmondja, hogy nagyon egyszerően is meg lehet fogalmazni, 
méghozzá: a járdajavítást, a csatornázást követıen kívánja kijavítani. 
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Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy aki Dr. Lelkes Ákos módosító határozati javaslatával 
egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 

A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
229/2013. (IX. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a László 
K. u. 15. sz. elıtti járdajavítás iránti kérelemre vonatkozó PHTB 
elıterjesztés alábbiak szerint történı módosítására, illetve 
kiegészítésére irányuló módosító javaslatot elfogadta. 
 
A „csatornázási munkálatok miatt kialakult útbontás miatt jelen 
pillanatban nincs mód a javításra.” szövegrész helyébe a „László K. u. 
15. szám elıtti járdajavításokat, a csatornaépítés kivitelezési 
munkáinak befejezését követıen kívánja elvégezni” szövegrész lép. 
 
A határozat kiegészül a „Felelıs:  Eichinger József 
      Határidı:  értelemszerő” szövegrésszel. 
 
 

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

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
230/2013. (IX. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a László K. u. 15. szám elıtti járdajavításokat, a 
csatornaépítés kivitelezési munkáinak befejezését követıen 
kívánja elvégezni. 
 
 
Felelıs:  Eichinger József 
Határidı:  értelemszerő 

 
 

2.4 Szakmai együttmőködés (Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Marketing 
Intézet) 
 
Gebula Béla Ákos alelnök elmondja, hogy a Miskolci Egyetem egy szakmai 
együttmőködéssel kapcsolatos versenyfelhívást tesz közzé, amin ha részt kíván venni a 
város, akkor 100.000,- Ft-tal kellene hozzájárulni. Sajnos mód nincs rá, így a Bizottság nem 
támogatta az együttmőködést. 
 
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 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
231/2013. (IX. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Enying Városa anyagi forrásainak hiányában a 
Miskolci Egyetem szakmai együttmőködéssel kapcsolatos 
kérésének nem tud eleget tenni. 
 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 
Határidı: azonnal 
 
 

2.5 Dunaújváros megkeresése (Mőködtetési hozzájárulás igénylése) 
 
Gebula Béla Ákos alelnök elmondja, hogy korábban is érkezett már egy hasonló 
megkeresés. A település mőködtetési hozzájárulást igényelhetnek a lakóhely szerinti 
illetékes önkormányzattól. Ez lefordítva annyit jelent, hogy egy enyingi lakosú gyermeknek, 
aki Dunaújvárosba jár iskolába, az iskola kérhet hozzájárulást Enyingtıl. Ezt a Bizottság 
sajnos nem tudta támogatni, mivel nincs elég forrása a városnak. Kihangsúlyozza, hogy ettıl 
a gyermeket hátrány nem éri, mivel az ellátási kötelezettsége az iskolának fenn áll. Ez a 
hozzájárulás csak egy feltételes opció. 
 
Dr. Lelkes Ákos alelnök elmondja, hogy a legelsı ilyen jellegő megkeresés elutasítása 
szerinte jó ötlet volt, mert jönnek majd még hasonló jellegő megkeresések, és ha 
következetesek maradnak, akkor nem lesz egyéb dolguk az ügyekkel. 
 
Gebula Béla Ákos alelnök ismerteti a melléklet szerinti határozati javaslatot. Hozzáteszi, 
hogy azért terjesztik így a határozati javaslatot a Testület elé, mert akkor a nem kell 
bizottság, illetve testület elé bevinni az ügyeket. 
 
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 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
232/2013. (IX. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, a mőködtetési 
hozzájárulásokkal kapcsolatos megkeresések saját hatáskörben 
történı elbírálására. 
 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  azonnal 
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2.6 Fogászati röntgen 
 
Gebula Béla Ákos alelnök elmondja, hogy megérkezett minden lízing ajánlat, amit a 
pénzügyi vezetı bekért. Ezek alapján a Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést. Ismerteti a 
melléklet szerinti határozati javaslatot. 

 
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 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
233/2013. (IX. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a beérkezett lízingajánlatok közül a Merkantil 
Bank Zrt. 10%-os önrésszel, 12 hónap futamidıre vonatkozó 
jelen határozat mellékletét képezı ajánlatát fogadja el. 
 
A testület felkéri a polgármestert a szerzıdés megkötésére. 
 
 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  2013. november 30. 
 
 

2.7 Árajánlat mőfüves pálya karbantartására 
 
Gebula Béla Ákos alelnök elmondja, hogy a mőfüves pálya feltöltése, karban tartása, ami 
évente esedékes lenne, már régóta nem volt megcsinálva, pedig egy 30.000.000,- Ft-os 
értékrıl beszélünk. A Polgármesteri hivatal kért árajánlatokat és természetesen a Bizottság a 
legmegfelelıbb ajánlatot választotta ki, ami ár-érték arányban a legjobb volt. Ismerteti a 
melléklet szerinti határozati javaslatot. 
 
Nyikos István alpolgármester elmondja, hogy ı volt az, aki rákérdezett, hogy a mőfüves 
pálya mikor volt utoljára karban tartva. A Testület ledöbbent, mikor meghallotta a választ, 
hogy utoljára 2-3 éve volt. Ezt, ahogy az Alelnök úr is mondja, évente kellene megejteni. 
Hozzáteszi, nagyon sok embertıl hallotta vissza, hogy a pálya mőködtetése nincs 
kihasználva. Javaslata ezzel kapcsolatban, hogy a Mővelıdési Házzal vagy az EVSE-vel 
kellene felvenni a kapcsolatot, hogy történjen valami ez ügyben, hogy éves szinten legalább 
4-5 nagyobb rendezvény legyen lebonyolítva. 
 
Gebula Béla Ákos alelnök elmondja, hogy ez a téma felmerült a Bizottsági ülésen is és 
megint elıjön az, hogy amennyiben van valami, akkor az a baj, ha nincs, akkor meg az. A 
pálya kihasználatlansága is ebbıl fakad. Nem érti miért kihasználatlan, hiszen önköltség 
alapján megy a bérlet, ami nem sok. Más településre utazva több és még az útiköltség is 
hozzá jön. Mindenképp támogatja az alpolgármester javaslatát. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy amennyiben a Reiber úr hazatér külföldi útjáról, 
akkor felveszi vele a kapcsolatot ez ügyben. 
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Gebula Béla Ákos alelnök hozzáteszi az elıterjesztéshez, hogy a karbantartás éves díja nettó 
200.000,- Ft. 
 
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 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
234/2013. (IX. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az Everling Kft. ajánlatát fogadja el a mőfüves 
pálya karbantartására.  
 
A testület felkéri a polgármestert, hogy a jövı évi 
költségvetésbe szerepeltesse a kérdéses karbantartás költségét. 
 
 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  azonnal 

 
 
Pıdör Gyula polgármester felkéri Kóródi-Juhász Zsolt jegyzıt, hogy ismertesse a vegyes 
ügyekhez tartozó 3.1-es elıterjesztést. 
 
 

3. Vegyes ügyek 
3.1 Vasánszki Ferenc megkeresése 
 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı köszöni a szót, elmondja, hogy érkezett korábban egy 
megkeresés az ominózus telkek értékesítésével kapcsolatban. A Képviselı-testület akkor tett 
egy nyílt licittárgyalási felhívást, melyre többen is licitáltak. A legmagasabb licitet Vasánszki 
Ferenc tette. Mivel ez egy rendkívüli elıterjesztés volt, amire a Testület a versenytárgyalást 
kiírta, az elıterjesztésben nem szerepelt az ingatlan becsült, illetve kataszteri értéke. Miután 
ez a Testület elé került döntésre, várható volt, hogy a becsült érték és a licittárgyalási 
felhíváson tett ajánlat között jelentıs eltérés lesz. A Képviselı-testület ezért úgy határozott, 
hogy nem fogadja el a licittárgyaláson tett legmagasabb árajánlatot. Álláspontja szerint ai 
adásvételi szerzıdés egy konszenzuál szerzıdésnek minısül, így mindkét fél elfogadásával 
jön létre. Ez pedig nem történt meg, hiszen a felek között disszenzus van. 
Pénteken, szeptember 19-én jött ez a megkeresés, idıközben történt már egy egyeztetés az 
Ügyvéd úrral és a Vasánszki úrral. Az önkormányzat részérıl jelezték, hogy nem zárkóznak 
el az értékesítéstıl, azonban nem azon az áron. Azt a választ kapták, hogy elgondolkodnak, 
milyen árral járhat jól mindkét fél. Ez után érkezett az a megkeresés, amiben Vasánszki 
Ferenc képviseletében az ügyvéd felszólította az önkormányzatot, hogy a korábban a 
versenytárgyaláson tett legmagasabb árral ezt a jogügyletet foglalják megfelelı adás-vételi 
szerzıdésbe, mert ha nem, akkor polgári peres eljárást kezdeményez. 
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Gebula Béla Ákos alelnök elmondja, hogy anélkül, hogy hosszas polémiába kezdene ez 
ügyben, de ahogy a Jegyzı úr is elmondta, hogy rendkívüli elıterjesztésként került a testület 
elé, úgy tőnhet, mintha ez egy hirtelen jött ügy lett volna és emiatt alakult volna ki a 
probléma. Ez nem így van, mert a Bizottság legalább háromszor tárgyalt róla vagy másfél 
órát. Gyakorlatilag a Testület magának csinált ebbıl problémát. Kikiáltott egy bizonyos árat 
versenytárgyaláson, egy hónapos idıtartam telt el és háromszor volt Bizottság elıtt, majd a 
Testület nem fogadta el a határozatot. Ez utólagosan semmi esetre sem korrekt a nyertessel 
kapcsolatban. Ki lett hirdetve a versenytárgyalás egy áron, azt valaki megnyerte és most az 
önkormányzat köteles lenne azt átadni. Az, ha valaki egy hónap elteltével jutott olyan 
információkhoz, ami alapján megmásította most a döntését, akkor az a valaki nem alkalmas 
képviselınek, mert ezek szerint nem volt tisztában a döntése súlyával. Egy név szerinti 
szavazás segített volna és most látszana ki beszél maga ellen. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy a levél 19-én érkezett, az áll benne, hogy 5 
naptári napon belül reagáljon az önkormányzat, ez immár a 6. nap. A véleménye továbbra is 
a korábbi, hogy ne legyen átadva az ingatlan ezen az áron. 
 
Dr. Lelkes Ákos alelnök elmondja, hogy a testület korábban hozott egy döntést, ha 
valakinek van errıl személyes véleménye, akkor ezt elmondhatja, akár többször is, de ahogy 
a jegyzı is elmondta, az elıterjesztésben nem szerepelt az ingatlan kataszteri értéke és biztos 
abban, hogy képviselıként nem az a dolga, hogy ezt kiderítse és rohangáljon ez ügyben. A 
Polgármesteri Hivatallal is beszélt ez ügyben, hogy ezután minden ilyen elıterjesztésnél 
legyen feltőntetve az érték és akkor nem lesz ilyen probléma. Véleménye szerint várjanak 
még azokra, akiknek karakterisztikus véleményük volt ezzel kapcsolatban és nem lenne 
ellenére egy név szerinti szavazásnak sem. 
 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı elmondja, hogy ami az ügyet sürgeti, az a megszabott 5 napos 
határidı a kérelemben, mert az önkormányzat hallgatása, a per megindulását jelentheti. Az 
öt napos határidıt kevesli, mivel egymástól távollévı felek esetében, akik levélben tartják a 
kapcsolatot a bírósági gyakorlat 15 napos határidıt tart elfogadhatónak egy levél 
megválaszolására, de ez természetesen nem írott jogszabály, a joggyakorlat alakította így, 
polgári jogi, vagy kereskedelmi ügyletekben a felek szokásos gyakorlata is irányadó lehet. 
Amennyiben a Képviselı-testület most nem hoz határozatot, akkor a korábbi határozat 
érvényben marad, ennek következtében pedig peres eljárás indulhat. 
 
Dr. Lelkes Ákos alelnök elmondja, hogy a név szerinti szavazás lényege, hogy a 
jegyzıkönyvben fel van tüntetve, ki hogy szavazott. İ határozottan emlékszik rá, hogy 
korábban minden képviselı hogy szavazott. Ha most errıl mindenki úgy szava, mint 
korábban, akkor ez gyakorlatilag így átmegy. 
 
Gebula Béla Ákos alelnök elmondja, hogy pontosan emlékszik, hogy anno hogy szavazott 
mindenki és a probléma akkor lett elkövetve. Most már teljesen mindegy, hogy van-e név 
szerinti szavazás vagy sem, persze mellette áll. 
 
Dr. Lelkes Ákos alelnök ismétli magát és hozzáteszi, hoyg a hibát nem ık, mint képviselık 
követték el. Egy határozati javaslatnak úgy kell beterjesztve lennie a Testület elé, hogy a 
legjobb tudásuk szerint arról dönthessenek. 
 
Pıdör Gyula polgármester felkéri Kóródi-Juhász Zsolt jegyzıt, hogy vázolja fel a határozati 
javaslatát. 
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Kóródi-Juhász Zsolt elmondja, hogy két pontból áll a határozati javaslata, az egyik, hogy a 
korábbiak alapján továbbra is fenntartja döntését, hogy a Vasánszki Ferenc féle vételi 
ajánlatot nem fogadja el a Testület. A másik pontban pedig megbízza a jegyzı és aljegyzıt, 
hogy egy esetleges polgári peres eljárásban képviselje az önkormányzatot. 
 
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 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
235/2013. (IX. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Vasánszki Ferenc megkeresésével 
kapcsolatban a Képviselı-testületi ülésen szóban elıterjesztett 
határozati javaslatot nem fogadja el.  
 
A szóban elıterjesztett határozati javaslat jelen határozat 
mellékletét képezi. 
 
 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 
Határidı: azonnal 

 
 
3.2 Földterület bérleti kérelem (2815 hrsz.) 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy a volt 64-es büfé területérıl van szó. A késıbbi 
zárt tárgyaláson majd árat is meghatároz ezzel kapcsolatban a testület, mivel vevı jelölt van 
a területre. Ennek ellenére Szarvas Alexandra a Balcsi Part-Ner 2013. Kft. ügyvezetı 
igazgatója szeretné bérelni ezt a területe arra az idıre, míg még az önkormányzat 
tulajdonában van, természetesen bérleti díj ellenében. 
 
Gebula Bélas Ákos alelnök elmondja, hogy tudomása szerint az ilyen jellegő bérbeadás az 
bizottsági hatáskör, nem testületi döntést igénylı ügy. 
 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı elmondja, hogy az átengedett hatáskör bármikor visszavonható. 
Így a képviselı-testület bármikor dönthet úgy, hogy maga kíván határozatot hozni ez 
ügyben. 
 
Gebula Béla Ákos alelnök elmondja, hogy ez csupán egy formális kérdés volt, errıl a 
Bizottság szokott dönteni, de a javaslata, hogy legyen bérbe adva a Bizottság által 
meghatározott bérleti áron. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy közölte a kérelmezıvel, hogy most Testületi ülés 
lesz, ennek ellenére ı sürgette az ügyet, hozott képet is a büfé kocsiról, mert ezzel 
kapcsolatban is voltak fenntartásaink. 
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Kóródi-Juhász Zsolt javasolja, hogy kerüljön bele a határozati javaslatba egy idıkorlát, 
mivel értékesítésre szánják az ingatlant, például, hogy határozott idıtartamra, vagy eladásig, 
nehogy aztán ez miatt meghiúsuljon az adás-vétel. 
 
Gebula Béla Ákos alelnök véleménye szerint ez a kitétel a szerzıdésben legyen benne és 
annak a dolga legyen, aki megírja a szerzıdést. A hatósági követelményeket betartva 
csináljon amit akar, ha fizet érte. 
 
Varga Gyula képviselı elmondja, hogy a kérelemben van egy olyan rész, ami szemet szúrt 
neki. Egyrészt, hogy a szennyvízelvezetés megoldott, azonban egy vendéglátó-ipari 
egységnek az illemhely is biztosítva kell, hogy legyen. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy van kettı darab illemhely ott, mivel ezeket a 
Start-munka program miatt telepíteni kellett, ezek nem látszanak az útról, de ott vannak. 
 
Gebula Béla Ákos alelnök elmondja, hogy ez az ÁNTSZ dolga ezt ellenırizni. 
 
Dr. Lelkes Ákos alelnök elmondja, hogy a testületnek itt most a szándékot kell elfogadni. A 
jegyzı dolga lesz a szerzıdést úgy megcsinálni, ahogy kell. 
 
Pıdör Gyula polgármester további kérdés, kiegészítés nem lévén kéri, hogy aki a melléklet 
szerinti határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
236/2013. (IX. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a 2815 hrsz-ú ingatlant Szarvas Alexandra a 
Balcsi Part-Ner 2013 Kft. ügyvezetı igazgatója részére bérbe 
kívánja adni a PHTB által meghatározott bérleti díj fejében. 
 
A testület felkéri a polgármestert és a jegyzıt a döntésbıl eredı 
feladatok elvégzésére, így különösen a bérleti szerzıdés 
elıkészítésére. 
 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester, Kóródi-Juhász Zsolt 
jegyzı 
Határidı: 2013. szeptember 30. 

 
 
3.3 „Enying város központi orvosi ügyeleti ellátása” címő közbeszerzési eljárás indítása 
 
Pıdör Gyula polgármester átadja a szót Kóródi-Juhász Zsolt jegyzınek, hiszen olyan zártan 
kezelendı kérdések lehetnek a témában, hogy akkor át kell térni a zár ülésre. 
 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı elmondja, hogy a bizottság úgy döntött, hogy meg akarja 
közbeszereztetni az ellátást. Arról is döntött, hogy ki legyen a közbeszerzési eljárás 
tanácsadója. Ez a Konzulens 9000 Kft, akik el is készítették az ajánlati dokumentációt és az 
eljárást megindító felhívást. A testületnek most arról kell határozni, hogy az eljárást 
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megindítja. A közbeszerzési törvény elıírja, hogy a határozati javaslat elfogadásához név 
szerinti szavazás szükséges. Maga az ajánlati dokumentáció zártan kezelendı, ameddig nem 
kezdıdik meg az eljárás. 
 
Pıdör Gyula polgármester ismerteti a melléklet szerinti határozati javaslatot és kéri, hogy 
ismertetés után Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı vezesse le a név szerinti szavazást. Annyit még 
hozzáfőz, hogy ugyan ez Enying központi orvosi ügyeleti ellátása, de mivel még 4 települést 
ellát Enying, így az ı véleményük is ki lett kérve, amire a válasz az volt, hogy amennyiben 
nem kerül többe, akkor jó. 
 
Dr. Lelkes Ákos alelnök kérése, hogy a lakosság felé legyen kinyilatkozva, hogy változik-e 
valami az ellátásban, illetve az ellátási terület növekszik-e. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy nem tud róla, hogy az ellátási területben történik-
e változás. Nem fog az ellátás megváltozni. 
 
Gebula Béla Ákos alelnök elmondja, hogy ha az ellátás jobb nem is lesz, de legalább olcsóbb 
lesz és akkor már jobb is. Ezért is van kiírva a közbeszerzés. 
 
Pıdör Gyula polgármester további kérdés, hozzászólás nem lévén felkéri Kóródi-Juhász 
Zsolt jegyzıt, hogy a név szerinti szavazást bonyolítsa le. 
 
Kóródi-juhász Zsolt jegyzı egyesével szólítja a képviselıket és kéri, hogy az igen, nem vagy 
tartózkodom szavak hangos kimondásával szavazzanak. 
 

- Gebula Béla Ákos képviselı igennel szavazik. 
- Dr. Lelkes Ákos képviselı igennel szavazik. 
- Méreg János képviselı igennel szavazik. 
- Nyikos István alpolgármester igennel szavazik. 
- Varga Gyula képviselı igennel szavazik. 
- Pıdör Gyula polgármester igennel szavazik. 

 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
237/2013. (IX. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az „Enying város központi orvosi ügyeleti 
ellátása” tárgyában – a határozat mellékletét képezı tartalom és 
forma szerint – közbeszerzési eljárást indít, és a kapcsolódó 
dokumentációt elfogadja (ajánlati dokumentációk, eljárást 
megindító felhívás.) 
 
A testület felkéri a polgármestert és a Konzulens 9000 Kft-t a 
szükséges intézkedések megtételére, továbbá felhatalmazza a 
polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására. 
 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  folyamatos, illetve azonnal 
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3.4 Integrált gazdálkodási rendszer bevezetése 2014-tıl 
 
Pıdör Gyula polgármester felkéri Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı, mint az elıterjesztés 
elkészítıjét, hogy ismertesse azt. 
 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı elmondja, hogy informálisan már esett errıl szó, hogy 2014. év 
január 1-jétıl jogszabályváltozás következtében egy integrált költségvetési és gazdálkodási 
rendszert kell az önkormányzatnak üzemeltetnie. Bonyolódik kicsit a beszámolási 
kötelezettség is, ez nagyon nagy munkával járna, ha nem változtat az önkormányzat ezen a 
rendszeren. Az elıterjesztést gyakorlatilag a pénzügyi csoport készítette el, kértek be 
árajánlatokat is. Ismerteti a határozati javaslatot melléklet szerint. 
 
Pıdör Gyula polgármester további kérdés, kiegészítés nem lévén kéri, hogy aki a határozati 
javaslat elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
238/2013. (IX. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Zalaszám Informatiaki Kft. OrganP 
Költségvetési Integrált Gazdálkodási Rendszer bevezetésére, 
alkalmazás szolgáltatás keretében történı használatára, 
jogszabálykövetésre és ügyfélszolgálati támogatásra érkezett 
ajánlatát jelen határozat melléklete szerint elfogadja. 
 
A testület felhatalmazza a jegyzıt a szerzıdés aláírására. A 
rendszer bevezetésének költségeit a Polgármesteri Hivatal a 
2014. évi költségvetésébe betervezi. A rendszer bevezetésével 
kapcsolatosan 2013. évben felmerült költségek forrásaként a 
Polgármesteri Hivatal 2013. évi dologi kiadásait jelöli meg. 
  
 
Felelıs: Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı 
Határidı: a szerzıdéskötés tekintetében 2013. október 15., a 

rendszer bevezetése tekintetében 2014. január 1. 
 
 
3.5 A helyi önkormányzatok mőködıképessége megırzését szolgáló kiegészítı 
támogatásának 2013. évi igénylése 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy ez tulajdonképpen régi szóval az önhiki. Olyan 
értesüléseink vannak, hogy ezt mindenképpen adjuk be, magyarán pénz áll a házhoz. 
Kérdés, kiegészítés nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
239/2013. (IX. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a „helyi önkormányzatok mőködıképessége 
megırzését szolgáló kiegészítı támogatásának 2013. évi 
igénylésére” pályázatot nyújt be. 
 
 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 
Határidı: 2013. szeptember 30. 

 
 
3.6 A Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati 
fordulójához való csatlakozás 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. 
 
Gebula Béla Ákos alelnök elmondja, hogy tudomása szerint évtizedek óta csatlakozik az 
önkormányzat. Véleménye szerint ez a szép hagyomány ne legyen megszakítva és 
támogassák a felsıoktatási intézményben tanuló enyingi diákokat. 
 
Pıdör Gyula polgármester ismerteti a melléklet szerinti határozati javaslatot. Kérdezi, van-e 
valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, kiegészítés nem lévén kéri, hogy aki a határozati 
javaslat elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
240/2013. (IX. 25.) számú határozata: 

Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy csatlakozni kíván a hátrányos helyzető, 
szociálisan rászoruló fiatalok felsıoktatási tanulmányainak 
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsıoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójához. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat 
aláírására és az Emberi Erıforrás Támogatáskezelı részére való 
megküldésére, valamint a Polgármesteri Hivatalt a pályázati 
kiírás megjelentetésére. 
 
 
Felelős:  Pődör Gyula polgármester, Kóródi-Juhász Zsolt 

jegyző 
Határidı: 2013. október 11. a csatlakozási nyilatkozat 

megküldésére, 2013. október 14. a pályázati 
kiírás megjelentetésére 
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Pıdör Gyula polgármester egyéb napirendi pont nem lévén köszöni a megjelenést, és a nyílt 
ülést 16.01 órakor bezárja. 
 
 
 
Enying, 2013. november 9. 
 
 
 
  Pıdör Gyula     Kóródi-Juhász Zsolt 
  polgármester      jegyzı 
 
 
 
 
 
  Nyikos István                Varga Gyula 
      hitelesítı                hitelesítı
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