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01/103-24/2013. 
 
 

JEGYZİKÖNYV  
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2013. október 3-án 

tartott  r e n d k í v ü l i   n y í l t  ülésérıl 
 
 
Helye:    Polgármesteri Hivatal, polgármesteri iroda 
    8130 Enying, Kossuth u. 26. 
 
Jelen vannak:   Pıdör Gyula polgármester, 

Nyikos István alpolgármester, 
Gebula Béla Ákos,  
Dr. Lelkes Ákos, Varga Gyula, 
Viplak Tibor képviselık 

 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı 
Dr. Komáromi Eszter aljegyzı 
 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı 
 
Gajdics Katalin jegyzıkönyvvezetı 

 
Jelezte távolmaradását:  Buza Lajos, Méreg János, Vajda Balázs képviselı 
 
Pıdör Gyula polgármester az ülést 16.00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselık 
határozatképes számban megjelentek, létszámuk 6 fı. A jegyzıkönyv hitelesítésére felkéri 
Viplak Tibor és Gebula Béla Ákos képviselıket. Kéri, hogy aki a hitelesítık személyével 
egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Viplak Tibor és 
Gebula Béla Ákos képviselıket elfogadta. 
 
Pıdör Gyula polgármester a jegyzıkönyv vezetésére felkéri Gajdics Katalint. Kérdezi, hogy 
a napirendi ponthoz van-e valakinek módosító javaslata, kiegészítése. Hozzászólás nem 
lévén kéri, hogy aki a napirendi ponttal egyet ért, az kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta. 
 
 
Napirend: 
Nyílt ülés  
 

1.  A központi ügyeleti feladatok ellátásával kapcsolatos közbeszerzési 
eljárásban a bíráló bizottság tagjainak megválasztása 

 
  Elıadó: Pıdör Gyula  

     Polgármester 
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1. A központi ügyeleti feladatok ellátásával kapcsolatos közbeszerzési eljárásban a bíráló 
bizottság tagjainak megválasztása 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy a döntéshez név szerinti szavazás szükséges. 
Ismerteti a határozati javaslatot és felkéri Kóródi-juhász Zsolt jegyzıt, hogy bonyolítsa le a 
név szerinti szavazást. 
 
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. 
- Nyikos István alpolgármester igennel szavazik. 
- Varga Gyula képviselı igennel szavazik. 
- Viplak Tibor képviselı igennel szavazik. 
- Pıdör Gyula polgármester igennel szavazik. 

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

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
244/2013. (X. 03.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
331/2012. (XI. 28.) számú határozatának második mondatát („A 
Bíráló Bizottság tagjai” részt) az alábbiak szerint módosítja: 
  
„A Bíráló Bizottság tagjai: 
 
- Dr. Komáromi Eszter aljegyzı 
- Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı 
- Illés József költségvetési-gazdálkodási ügyintézı.” 

 
A 331/2012. (XI. 28.) számú Kt. határozat egyebekben 
változatlan marad. 
 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula  polgármester 
Határidı: azonnal 

 
 
Pıdör Gyula polgármester egyéb napirendi pont nem lévén köszöni a megjelenést, és a 
rendkívüli nyílt ülést 16.05 órakor bezárja. 
 
Enying, 2013. november 9. 
 
 
  Pıdör Gyula     Kóródi-Juhász Zsolt 
  polgármester             jegyzı 
 
 
  Viplak Tibor      Gebula Béla Ákos 
      hitelesítı            hitelesítı 


