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01/103-29/2013. 
 
 

JEGYZİKÖNYV  
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2013. november 21-én 

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 képviselık 

 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı 
 
Tóth Károly mőszaki ügyintézı 

 
Gajdics Katalin jegyzıkönyvvezetı 

 
 
Jelezte távolmaradását:  Buza Lajos, Méreg János, Vajda Balázs, Viplak Tibor képviselı 
 
 
Pıdör Gyula polgármester az ülést 16.02 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselık 
határozatképes számban megjelentek, létszámuk 5 fı. A jegyzıkönyv hitelesítésére felkéri 
Nyikos István és Varga Gyula képviselıket. Kéri, hogy aki a hitelesítık személyével egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselı-testület 5 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. 2. napirendi pontként javasolja napirendre venni az „Emergency Service Kft. – 
Haszonkölcsön szerzıdés” tárgyú elıterjesztést. Kéri, hogy aki a napirendre való felvétellel 
egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az „Emergency Service Kft. – Haszonkölcsön 
szerzıdés”-ról szóló elıterjesztést 2. napirendi pontként napirendre vette. 
 
Pıdör Gyula polgármester 3. napirendi pontként javasolja napirendre venni „247/2013. (X. 
30.) Képviselı-testületi határozat módosítása” tárgyú elıterjesztést. Kéri, hogy aki a 
napirendre való felvétellel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az „247/2013. (X. 30.) Képviselı-testületi határozat 
módosítása”-ról szóló elıterjesztést 3. napirendi pontként napirendre vette. 
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Pıdör Gyula polgármester 4. napirendi pontként javasolja napirendre venni „Enying Város 
Önkormányzatának 2013. évi költségvetésérıl szóló 1/2013. (III. 01.) rendeletének 
módosítása” tárgyú elıterjesztést. Kéri, hogy aki a napirendre való felvétellel egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az „Enying Város Önkormányzatának 2013. évi 
költségvetésérıl szóló 1/2013. (III. 01.) rendeletének módosítása”-ról szóló elıterjesztést 4. napirendi 
pontként napirendre vette. 
 
Pıdör Gyula polgármester 5. napirendi pontként javasolja napirendre venni „Kabókapuszta 
és környéke lakosságáért alapítvány támogatói nyilatkozat megkérése” tárgyú 
elıterjesztést. Kéri, hogy aki a napirendre való felvétellel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az „Kabókapuszta és környéke lakosságáért 
alapítvány támogatói nyilatkozat megkérése”-ról szóló elıterjesztést 5. napirendi pontként napirendre 
vette.  
 
Pıdör Gyula polgármester - egyéb módosító javaslat nem lévén - kéri, hogy aki a módosított 
napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta. 
 
Napirend: 
Nyílt ülés   
 
 

1. A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások 
fejlesztésére kiírt pályázat keretében történı mikrobusz beszerzése 

 
2. Emergency Service Kft. – Haszonkölcsön szerzıdés 
 
3. 247/2013. (X. 30.) Képviselı-testületi határozat módosítása 
 
4. Enying Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésérıl szóló 

1/2013. (III. 01.) rendeletének módosítása 
 
5. Kabókapuszta és környéke lakosságáért alapítvány támogatói 

nyilatkozat megkérése 
 

  Elıadó: Pıdör Gyula  
                     polgármester 
 
 
 

1. A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére kiírt 
pályázat keretében történı mikrobusz beszerzése 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy ez a mikrobusz a hosszított változat és ez a kiírás 
az Enyingi Mikrokörzeti Társulás számára történne. A regisztráció a mai nappal megtörtént, 
elviekben így alkalmas Enying a pályázat benyújtására. Kérdezi van-e valakinek kérdése, 
kiegészítése. Hétfıig ennek meg kell lennie, és akkor lehet feltölteni a pályázatokat. Ismerteti 
az elıterjesztés szerinti határozati javaslatot. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı kérdezi, hogy a pályázat feltöltése elfogyási sorrendben 
történik? 
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Pıdör Gyula polgármester válasza, hogy igen. 
 
Tóth Károly mőszaki ügyintézı elmondja, hogy azonban a korábban beadott pályázat 
érvénytelennek számít. 
 
Pıdör Gyula polgármester további kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a határozati 
javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
276/2013. (XI. 21.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára 
nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehetı 
támogatások részletes feltételeirıl szóló 103/2013. (XI.8.) VM 
Rendelet alapján Önkormányzatunk kijelenti, hogy a rendelet 2. 
§ (1) bekezdés b.) pontjának (kistérségi közlekedési szolgáltatás 
fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan), a 
ba.) alpont „új gépjármő beszerzése már mőködı szolgáltatás 
kapcsán” fejezete szerint, az Enying Mikrokörzeti Szociális és 
Gyermekjóléti Intézményi Társulás által beszerzendı 
mikrobusz a szolgáltatás folytatásához szükséges. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos 
nyilatkozatok megtételére. 
 
 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 
Határidı: 2013. december 13. 
 
 

2. Emergency Service Kft. – Haszonkölcsön szerzıdés 
 
Pıdör Gyula polgármester felkéri Kóródi-Juhász Zsolt jegyzıt, hogy ismertesse az 
elıterjesztést. 
 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı elmondja, hogy az Emergency Service Kft. fizeti a közüzemi 
díjakat, az Önkormányzat ezt továbbszámlázza, az Emergency 8 napon belül köteles ezt 
kiegyenlíteni. Amennyiben egymás felé kölcsönös fizetési kötelezettség van, akkor ezt bele 
lehet számítani külön megállapodás alapján. Három hónapos határidıvel fel lehet mondani 
bármelyik fél részérıl. Amennyiben súlyos szerzıdésszegés történne, például ha nem csak 
arra használná, ami közfeladat, akkor azonnali hatállyal fel lehet mondani, mert ez súlyos 
szerzıdésszegésnek számít. Volt már korábban hasonló szerzıdés a Társulás és az Emrgency 
között, majd késıbb az Önkormányzat és az Emergency között. Amit a Rédei Úr küldött 
tervezetet, az elég jelentısen át lett dolgozva. A szerzıdés két oldalas és a testületnek arról 
kellene határoznia, hogy ezt elfogadja és egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
szerzıdést aláírja. 
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Pıdör Gyula polgármester további kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki az 
elıterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
277/2013. (XI. 21.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
Emergeny Service Kft.-vel kötendı haszonkölcsön szerzıdést 
megismerte és azt a határozat elválaszthatatlan mellékletét 
képezı formában és tartalommal elfogadja. 
 
A testület felhatalmazza a polgármestert a haszonkölcsön 
szerzıdés aláírására. 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  értelemszerő 
 
 

3.    247/2013. (X. 30.) Képviselı-testületi határozat módosítása 
 
Pıdör Gyula polgármester felkéri Kóródi-Juhász Zsolt jegyzıt, hogy ismertesse az 
elıterjesztést. 
 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı elmondja, hogy egy korábbi testületi határozatról van szó, 
amiben szerepelt egy táblázat és a táblázatban lévı összegekrıl nem derült ki, hogy miben 
értendık. Természetesen ezer forintban vannak meghatározva. Annyival egészül ki a 
Képviselı-testület október 30. napján meghozott határozata, hogy „A táblázatban szereplı 
összegek ezer forintban értendık.” Egyebekben változatlan marad. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdés, kiegészítése. Kérdés, kiegészítés 
nem lévén kéri, hogy aki az elıterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, az 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
278/2013. (XI. 21.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzat képviselı-testülete a 247/2013. 
(X.30.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. Az adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési 
kötelezettségek költségvetési évet követı három évre 
vonatkozó idıszakra várható összegét tartalmazó táblázat 
helyébe a következı táblázat és szöveg lép: 

„ 
 2013 2014 2015 2016 
Helyi adók 147497 147 000 147 000 147 000 
Önkormányzati vagyonh. és 
ért. 

12 000 12 000 12 000 12 000 
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Osztalék, hozam, koncessziós 
díj 

2 100 2 000 2 000 2 000 

Tárgyi eszköz értékesíté 38 059 0 0 0 
Bírság pótlék, díjbevétel 3 500 3 000 3 000 3 000 
Kezességvállalással kapcsolatos 
megtér. 

0 0   

Saját bev 203 156 164 000 164 000 164 000 
Saját bev 50%-a 101 578 82 000 82 000 82 000 
Felvett átvállalt hitel kölcsön 
tıketartozása 

46 788 12 746 11 207 6 832 

Ebbıl     
Szociális intézmény bıvítés 29 393 4 528 4 528 428 
Tervpályázat 1 100 1 100 1 100 825 
Madarász vízhálózat 1 539 1 539 0 0 
Mőfüves pálya 13 798 0 0 0 
Bölcsıde bıvítés 958 958 958 958 
Forgóeszközhitel 0 4 621 4 621 4 621 

 (A táblázatban szereplı összegek ezer forintban értendık)” 
 

2. A határozat egyebekben változatlan marad, a 247/2013. (X.30.) számú határozat 2013. 
november 21-tıl hatályos egységes szerkezető kivonata jelen határozat mellékletét 
képezi. 

 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  azonnal 
 
 

4. Enying Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésérıl szóló 1/2013. (III. 01.) 
rendeletének módosítása 
 
Pıdör Gyula polgármester felkéri Kóródi-Juhász Zsolt jegyzıt, hogy ismertesse az 
elıterjesztést. 
 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı elmondja, hogy Enying Város Önkormányzatának Képviselı-
testülete a 20/2013-as rendeletével módosította az 1/2013-as önkormányzati rendeletét, mely 
a 2013. évi költségvetésrıl szól. Formai hiba történt ezzel a módosítással, mert az 1. § (5) 
bekezdésében az szerepel, hogy a módosítandó rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13. 
melléklete lép, azonban ez így nem volt helytálló, mert az e rendelet 5. melléklete lép az 
1/2013.-as önkormányzati rendelet helyébe. Illetve a nyomtatás során a mellékletek tetejérıl 
lemaradtak a számozások a rendelet pedig így lett kihirdetve. Ezt a Kormányhivatal 
észrevette és jelzet, hogy módosítsuk. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdés nem lévén kéri, hogy aki a rendelettervezettel egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon.  
 

A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az Enying Város 
Önkormányzatának 2013. évi költségvetésérıl szóló 1/2013. (III.1.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, jelen jegyzıkönyv mellékletét képezı 
22/2013. (XI. 22.) önkormányzati rendeletet alkotja. 

 
 
5. Kabókapuszta és környéke lakosságáért alapítvány támogatói nyilatkozat megkérése 
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Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy ez a pályázat ugyan az, ami az egyes napirendi 
pontban már elhangzott, azonban ezt a Kabókapuszta és Környéke Lakosságáért Alapítvány 
adná be és nem a hosszított típusú, hanem a rövid buszra. Azt még beleírták a kérelembe, 
hogy a mikrobusz megszerzése esetén segíteni tudnák Enying és a Kabókapusztai 
gyermekek bejárását az óvodákba, iskolákba, illetve az idıseknek is segítenének egy a 
külterületet és Enyinget összekötı járattal. Persze nem csak behoznák ıket, hanem délután 
értük is jönnének. Illetve amennyiben az önkormányzat  illetve ık is nyernének, akkor 
kölcsönösen segíthetné egymást mindkét fél. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdés, kiegészítése. Kérdés, kiegészítés 
nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, ami ugyan az, mint az egyes napi 
rendi pontban a név kivételével, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
279/2013. (XI. 21.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára 
nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehetı 
támogatások részletes feltételeirıl szóló 103/2013. (XI.8.) VM 
Rendelet 10. § b.) pontja szerint, a Kabókapuszta és Környéke 
Lakosságáért Alapítvány által mikrobusz beszerzésének 
céljából benyújtott pályázatához támogatását adja, egyben 
kijelenti, hogy az Alapítvány által nyújtott szolgáltatás 
fejlesztése szükséges. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos 
nyilatkozatok megtételére. 
 
 
Határidı: 2013. december 13. 
Felelıs: Polgármester 

 
 
Pıdör Gyula polgármester egyéb napirendi pont nem lévén köszöni a megjelenést, és a 
rendkívüli nyílt ülést 16.10 órakor bezárja. 
 
 
Enying, 2013. november 24. 
 
 
 
  Pıdör Gyula     Kóródi-Juhász Zsolt 
  polgármester             jegyzı 
 
 
 
  Nyikos István        Varga Gyula 
      hitelesítı            hitelesítı 


