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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2013. december 18-án 
tartott  r e n d e s   n y í l t  ülésérıl 

 
 
Helye:    Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár színházterme 
    8130 Enying, Bocskai u. 1. 
 
Jelen vannak:   Pıdör Gyula polgármester, 

Nyikos István alpolgármester, 
Buza Lajos, Méreg János, 
Vajda Balázs, Varga Gyula,  
Viplak Tibor képviselık 

 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı 
Dr. Komáromi Eszter aljegyzı 
 
Tóth Károly mőszaki ügyintézı 
Onody Gyula településüzemeltetési ügyintézı 

 
Lakosok  
 
Gajdics Katalin jegyzıkönyvvezetı 

 
Jelezte távolmaradását:  Dr. Lelkes Ákos képviselı 
Nem jelezte távolmaradását: Gebula Béla Ákos képviselı 
 
 
Pıdör Gyula polgármester szeretettel köszönti a képviselıket, a megjelenteket és a TV-
nézıket, az ülést 15.00 órakor megnyitja, egyben bejelenti, hogy a testületi ülés után 
közvetlenül közmeghallgatás lesz. Megállapítja, hogy a képviselık határozatképes számban 
megjelentek, létszámuk 7 fı. A jegyzıkönyv hitelesítésére felkéri Nyikos István és Méreg 
János képviselıket. Kéri, hogy aki a hitelesítık személyével egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Nyikos István és 
Méreg János 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. A 3.5 napirendi pontot - Máyer János kérelme - javasolja napirendrıl levenni, mivel 8 
telekrıl van szó 40,- Ft AK értéken. Olyan kicsi az érték, összesen 660.000,- Ft ezzel az 
értékkel számolni, illetve hosszabb terei vannak ezzel az önkormányzatnak. Kéri, hogy aki a 
napirendrıl való levétellel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal a „Máyer János kérelme”-ról szóló 3.5-ös 
elıterjesztést a napirendrıl levette.
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Pıdör Gyula polgármester a 3.10 napirendi pontot - Szabadság téri ingatlan 
versenytárgyalásra való kihirdetése - javasolja napirendrıl levenni, mivel 4.000.000,- Ft-ról 
van szó és ezt utólag olyan kevésnek találják és mivel a költségvetés a jövı évben jobb lesz, 
így lehetıség van, hogy közmunkával és egyéb munkával az épületet felújítsák és szolgálati 
lakásként hasznosítsák. Kéri, hogy aki a napirendrıl való levétellel egyetért, kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal a „Szabadság téri ingatlan versenytárgyalásra való 
kihirdetése”-ról szóló 3.10-es elıterjesztést a napirendrıl levette. 
 
Pıdör Gyula polgármester 4.1 napirendi pontként a vegyes ügyekhez javasolja napirendre 
venni az elıterjesztést a „Polgárırség tájékoztató”. Kéri, hogy aki a napirendre való 
felvétellel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal a „Polgárırség tájékoztató” szóló elıterjesztést 4.1 
napirendi pontként napirendre vette. 
 
Pıdör Gyula polgármester - egyéb módosító javaslat nem lévén - kéri, hogy aki a módosított 
napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal a módosított napirendet elfogadta. 
 
 
Napirend: 
Nyílt ülés  
 

1. Polgármester elıterjesztései 
1.1 Tóth Andrea lemondása a Városunkért Közalapítvány kuratóriumi elnöki 

tisztségérıl  
1.2 EVSE megkeresése, megállapodás sportpálya használatáról 
1.3 Egyenlı Bánásmód Hatóság levele – tájékoztatás 
1.4 DBRHÖT megkeresése - hulladékgazdálkodási közszolgáltatással 

kapcsolatos tájékoztatás, döntéshozatal 
 

 Elıadó: Pıdör Gyula 
 polgármester 

 
 

2. Jegyzı, aljegyzı elıterjesztései 
2.1 Önkormányzati segély kialakítása – helyi rendeletalkotás 

 
 Elıadó: Kóródi-Juhász Zsolt, Dr. Komáromi Eszter 
         jegyzı                           aljegyzı 

 
 

3.3.3.3.    Pénzügyi, Humán és Településfejlesztési Bizottság elıterjesztései 
Pénzügy: 

3.1  Groupama Biztosító – Ezüstfenyı élet- és nyugdíjbiztosítások ügye 
3.2 Önkormányzat által haszonbérbe adott ingatlanok 2014. évi minimális 

bérleti díjának megállapítása 
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3.3  Önkormányzat által bérbe adott lakás-, helyiség-, garázsingatlanok 
2014. évi bérleti díjának megállapítása 

Településfejlesztés: 
3.4  Kurdi György kérelme 
3.6  Modul Kft. kérelme – Enying, Deák F. u. 3. 
3.7  Modul Kft kérelme – Enying, Fı u. 3. 
3.8    Simo Villamossági Kft. kérelme – Enying, Árpád u. 60. 
3.9    Simo Villamossági Kft. kérelme – Enying, Rákóczi u. 27. 
 

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

4. Vegyes ügyek 
4.1 Polgárırség tájékoztató  

 
 

5.  Közmeghallgatás 
5.1 Polgármester tájékoztatója a 2013. évben történt eseményekrıl, 

elvégzett feladatokról 
5.2 Lakossági kérdések, hozzászólások 

 
 
 
 
1 Polgármester elıterjesztései 
1.1   Tóth Andrea lemondása a Városunkért Közalapítvány kuratóriumi elnöki tisztségérıl 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy az elnök családi okokból kifolyólag írta meg a 
lemondását, kérte, hogy ez teljesen ne legyen kifejtve. A lényeg, hogy a lemondását írásban 
beadta, amit javasol a polgármester elfogadásra, és egyben javasolja új elnöknek Buzáné 
Kovács Ágnest. 
 
Buza Lajos képviselı elmondja, hogy nem vállalta egyéb ok miatt. 
 
Pıdör Gyula polgármester ebbıl kifolyólag visszavonja javaslatát és elmondja, hogy az 
elıterjesztést így le kell venni napi rendrıl. 
 
Viplak Tibor képviselı elmondja, hogy mielıtt javaslatot tenne új elnökre, szeretné 
megköszönni Tóth Andrea munkáját. A Szülıi Munkaközösségben is sokat tett az iskoláért, 
aztán pedig a Városunkért Közalapítvány kuratóriumi elnökeként is sokat tett és ezt szeretné 
megköszönni az önkormányzat nevében és nagyon sajnálja, hogy le kellett mondania, hogy  
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy igen, köszönjük a munkáját Tóth Andreának és 
javasolja, hogy a határozati javaslatot fogadják el úgy, hogy a lemondásról való kérelmet a 
testület elfogadja úgy, ha az elnök személye pótlásra került. 
 
Méreg János képviselı elmondja, hogy szerinte a kettı nem függ össze. 
 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı kiegészíteni a polgármester mondanivalóját azzal, hogy a  
közalapítvány nem maradhat mőködésképtelen. Vagyis az ı lemondása is csak akkor válik 
joghatályossá, hogyha a kuratórium új elnökét, melyet majd megválaszt a Képviselı-testület, 
a Fejér Megyei Törvényszék a Civil szervezetek nyilvántartásába beveszi, és errıl végzést 
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hoz. Addig a tisztséget be kell töltenie a mostani elnöknek. Javasolja, hogy a Képviselı-
testület fogadja el a lemondást azzal, hogy az akkor válik joghatályossá, ha a Törvényszék az 
új elnököt a Civil Szervezetek nyilvántartásába veszi. 
 
Pıdör Gyula egyben kéri, hogy akinek az új elnök személyére javaslata van, az a testületi 
ülést követıen azt tegye meg. Kérdezi van-e valakinek kérdése, kiegészítése. További kérdés, 
kiegészítés nem lévén kéri, hogy aki a módosított határozati javaslattal egyetért, az 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
305/2013. (XII. 18.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Tóth Andrea a Városunkért Közalapítvány 
elnökének lemondásával egyetért azzal a feltétellel, hogy az 
akkor válik joghatályossá, ha a Fejér Megyei Törvényszék az új 
kuratóriumi elnököt a Civil szervezetek nyilvántartásába 
bejegyezte. 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  azonnal 

 
 
1.2 EVSE megkeresése, megállapodás sportpálya használatáról 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy az elıterjesztés azzal indult, hogy az EVSE 
értesítette az önkormányzatot, hogy a LEADER pályázaton keresztül pénzt nyertek arra, 
hogy a stadiont és az öltözıket felújítsák. A Bizottság elé ez be is került, Majd ezt követıen 
jött a nagy meglepetés és kiderült, hogy nincs is szerzıdés az EVSE és az önkormányzat 
között. Így javasolja, hogy kettı határozati javaslatot fogadjon el a Képviselı-testület. Az 
egyik egy megállapodás tervezet elfogadása a sportpálya használatáról, a másik pedig arról 
szól, hogy a testület megengedi, hogy az épületen különféle karbantartási munkálatokat 
végezzenek szigorúan abból a pénzbıl, melynek az összege nettó 7.958.349,-ire. Ft. Ezt az 
összeget fordítják majd egyszer a lelátók és öltözık felújítására, egyszer pedig az egyesület 
eszköz. Kérdezi van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, kiegészítés nem lévén kéri, 
hogy aki az elıterjesztés szerinti egyes számú határozati javaslattal egyetért, az 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
306/2013. (XII. 18.) számú határozata: 
1.1.1.1.    Enying Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 
mellékelt megállapodást megtárgyalta és az abban foglaltakat 
jóváhagyja. 
 
2.2.2.2.    Felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 
nevében a szükséges intézkedéseket és jognyilatkozatokat 
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(megállapodás megkötése) az 1. pontban foglaltaknak 
megfelelıen tegye meg. 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  azonnal 

 
 
Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy aki az elıterjesztés szerinti kettes számú határozati 
javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
307/2013. (XII. 18.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
Enyingi Városi Sport Egyesület kérelmére az MVH 
Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatóságának 
231/1912/42/10/2013. iktatószámú határozata alapján a 
LEADER pályázat keretében az Egyesület által használt 
sportpálya lelátó és öltözı felújításához tulajdonosi 
hozzájárulását adja. 
 
A testület felhatalmazza a polgármestert a fentieknek 
megfelelı jognyilatkozat megtételére. 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  azonnal 

 
 
1.3 Egyenlı Bánásmód Hatóság levele – tájékoztatás 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy az Egyenlı Bánásmód Hatóság küldött egy 
levelet az önkormányzatnak, melynek a lényege az volt, hogy az önkormányzatnak 
nincsenek olyan helyiségei, amelyeket tolószékkel meg lehetne közelíteni. Ebben teljesen 
igazuk van. Tervek, elképzelése készültek, ezeket meg is írtuk az Egyenlı Bánásmód 
Hatóságnak, ellenben pályázatot nem nyert az önkormányzat, saját pénze pedig ne volt. 
Azok a deszka alkotmányok, amelyek most már elkészültek azt akkoriban nem akarta az 
önkormányzat megcsinálni, mert azok nem szépek, hanem egyedileg megoldották a bejutást. 
Miután megkapták a levelet a Hatóságtól, azonnal elkezdték megcsinálni a rámpát, már egy 
belsı rámpa is elkészült azóta. Ezt fotókkal egyetemben meg lett küldve a hatóságnak, akik 
örültek, hogy a város törekszik. És megírtuk azt is, hogy valószínő jövıre több pénz lesz 
fejlesztésre is, így ez az elsık között lesz megcsinálva. Kérdezi van-e valakinek kérdése, 
kiegészítése. Elmondja, hogy mivel ez tájékoztató jellegő volt, így nem kell szavazni. 
 
 
1.4 DBRHÖT megkeresése – hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos 
tájékoztatás, döntéshozatal 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy egy ehhez hasonló határozata a testületnek már 
volt, most azonban nem feltételesen, hanem konkrétan kell szavazni, hiszen bejelentette a 
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Siókom, hogy megalapították, létrehozták. Megszerezték a szükséges engedélyeket és az 
AVE-val olyan tárgyalási szakaszban vannak, hogy a szerzıdés január –ével élni fog, vagyis 
lesz hulladékszállítás. Elmondja, hogy beszélt Siófok város polgármesterével és 
megkérdezte, hogy az a határozati javaslata, melyet ık küldtek javaslatként, azt elfogadták-e 
és a válasz igen volt. És jelenlegi hírek szerint a héten az összes harmincvalahány falu 
megteszi ugyan ezt. Kérdezi van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Ez egy nonprofit 
társaság, hiszen önkormányzati tulajdonban lesz. 
 
Buza Lajos képviselı elmondja tájékoztatásképp, hogy a hulladékszállítás több, mint 50%-
ban állami tulajdonú cég végezheti. Mivel az AVE nem ilyen cég volt, ezért kell ezeket a 
szerzıdéseket most átdolgozni. 
 
Pıdör Gyula polgármester ismerteti a határozati javaslatot. További kérdés, kiegészítés nem 
lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
308/2013. (XII. 18.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
megtárgyalta a „Dél-Balatoni Hulladékgazdálkodási 
Szolgáltatói Konzorciummal /DBHSZK/ közszolgáltatási 
szerzıdés kötése” címő elıterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
Enying Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra 2014. január 1-tıl 2014. 
december 31-ig a Dél-Balatoni Hulladékgazdálkodási 
Szolgáltatói Konzorciummal /képviseli: SIÓKOM 
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft, mint 
Konzorcium Vezetı, Ujkéry Veronika ügyvezetı/ 8600 Siófok 
Hock J. köz 2. II. em. közszolgáltatási szerzıdést köt. 
A szükséges elıirányzatot a 2014. évi költségvetési 
rendeletében biztosítja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására. 
 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  értelem szerint 

 
 
Pıdör Gyula polgármester átadja a szót Kóródi-Juhász Zsolt jegyzınek, hogy ismertesse a 
kettes napirendi ponthoz tartozó elıterjesztést- 
 
 
2. Jegyzı, aljegyzı elıterjesztései 
2.1 Önkormányzati segély kialakítása – helyi rendeletalkotás 
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Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı köszönti a jelenlévıket, TV nézıket és elmondja, hogy egyetlen 
napirendi pont tartozik ide. Jogszabályi kötelezettség, az egyes szociális ellátásokról szóló 
helyi rendelet felülvizsgálata. A szociális törvény szociális igazgatásról és szociális ellátásról 
szóló 1993. évi III. törvényt, a 2014. január 1-tıl módosuló rendelkezéseivel kell összhangba 
hozni. Megszőnnek a korábbi támogatási formák, ilyen az átmeneti segély, temetési segély, 
gyermekvédelmi támogatás és helyette egy új támogatási forma, az önkormányzati segély 
lép hatályba. Segély keretfeltételei alapvetıen a jogszabályban nem változtak, csak 
egységesen ezt az elnevezést kapta a törvényben. A Bizottság ezt megtárgyalta, aljegyzı 
asszony készítette a rendelet tervezetet, maga is átnézte. Elmondja, hogy a korábbihoz képest 
amúgy nem sokban módosult a rendelet. 2014. január 1-jén lép hatályba. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Elmondja, hogy a 
társadalmi egyeztetés vasárnap éjféllel lezárult, bárki hozzászólhatott volna a lakosságból, de 
nem érkezett rá semmi vélemény. 
 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı elmondja, hogy igen a meghívóban szerepelt, hogy a társadalmi 
véleményeztetés összegzése késıbb kerül feltöltésre, de nem érkezett vélemény. 
 
Pıdör Gyula polgármester további kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a 
rendelettervezettel egyetért, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
 

A Képviselı-testület 7 igen egyhangú szavazattal az egyes szociális ellátásokról 
szóló jelen jegyzıkönyv mellékletét képezı 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendeletet 
alkotja. 

 
 
Pıdör Gyula polgármester átadja a szót Viplak Tibor bizottsági elnöknek, hogy ismertesse a 
bizottsági elıterjesztéseket. 

 
3. Pénzügyi, Humán és Településfejlesztési Bizottság elıterjesztései 

3.1 Groupama Biztosító – Ezüstfenyı élet- és nyugdíjbiztosítások ügye 
 
Viplak Tibor képviselı elmondja, hogy ez a történet 1998-ban kezdıdött azzal, hogy Enying 
Város Önkormányzata kötött minden köztisztviselıjének egy élet- és nyugdíjbiztosítást. Ezt 
két évig fizették, a koncepció az volt, hogy ezt munkabér kiegészítésként kapják a dolgozók. 
2001 után már nem tudta fizetni az önkormányzat, majd csend lett az egész történet felett. 
Többször érdeklıdött, hogy mi lett ezeknek a sorsa és ez idáig nem kapott rá választ. A 
Groupama Garancia Biztosító most kilistázta a szerzıdéseket. Ezeknek random szerő lejárata 
van. Van, amelyik 2001-ben már lejárt, van amelyik majd csak 2023-ben jár le. A Bizottság ezt 
megtárgyalta és arra az elhatározásra jutott, hogy a szerzıdéssel rendelkezık megkérdezésre 
kerülnek, hogy kívánják-e fenntartani a szerzıdésüket, kívánják-e tovább fizetni, vagy 
kívánják-e felbontani. Amennyiben fel akarják bontani, akkor az Önkormányzat, mint 
kedvezményezett megkapja az összeget, és természetesen kifizeti a szerzıdı félnek. Ez 
körülbelül 300 munkavállalót érint. Még egy dolog, sokan nem találták magukat a listán, ami 
kiküldésre került. Kéri, hogy ık jelezzék a Polgármesteri Hivatal felé, hogy nincsenek rajta. 
 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı elmondja, hogy szeretne tenni egy kiegészítést, melyet az elnök 
úr nem tudhat. Múlt héten csütörtökön ismét járt valaki a Hivatalban a Groupama 
Garanciától, és a Hivatal pénzügyi vezetıjével együtt történt a tárgyalás. Elmondja, hogy 
abban maradtak, hogy 2014. január második hetében történik az újabb egyeztetés. Az 
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önkormányzat nyilvántartása és az ı nyilvántartásuk között is eltérés van, vannak, akik 
idıközben már elhaláloztak, vagy netán nem Enyingen laknak, így nehezebb a felkutatásuk. 
Minden szerzıdést egyesével kell felülvizsgálni, mert van ahol a Polgármesteri hivatal lett 
megjelölve, mint kedvezményezett, van, ahol az önkormányzat, de általánosságban 
elmondható, hogy lejáratkor a legtöbb esetben a kedvezményezett a biztosított, vagy 
valamelyik családtagja. Ahogy az elnök úr is elmondta, teljesen random jelleggel történt a 
szerzıdések megkötése, így logika nincs is bennük, de utána fognak járni és lezárják ezeket. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy mielıtt rátérne a határozati javaslatra, még 
egyszer kihangsúlyozza, hogy az önkormányzat felül fogja vizsgálni ezeket a szerzıdéseket 
és írásos megkereséssel fordulnak a biztosítóhoz. Az érintetteknek nyilatkozniuk kell, hogy 
mit kívánnak a szerzıdéssel tenni, fizetni szeretnék tovább, vagy meg kívánják szüntetni. 
Lejárati határidı elıtti megszüntetés esetén jóval kevesebbet kapnak, mint ha megvárnák a 
lejáratot. Amennyiben nem kívánják fenntartani a szerzıdéseket, abban az esetben a testület 
felhatalmazza a polgármestert, hogy számolja fel ezeket és az összeg, mely a biztosítottnak 
jár, azt ı megkapja. Ismerteti a határozati javaslatot. További kérdés, hozzászólás nem lévén 
kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
309/2013. (XII. 18.) számú határozata: 
1. Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy kezdeményezi az 1998. évben, a Groupama 
Garancia Biztosítóval kötött Ezüstfenyı Élet- és 
Nyugdíjbiztosítási Szerzıdések felülvizsgálatát, amelynek 
keretében írásos megkereséssel fordul a Groupama Garancia 
Biztosítóhoz, annak érdekében, hogy küldje el az 
Önkormányzat részére tételes kimutatást a biztosításokkal 
kapcsolatban. 
 
2. Felkéri a polgármestert, hogy nyilatkoztassa az érintett 
kedvezményezetteket arra vonatkozóan, hogy az Enying Város 
Polgármesteri Hivatalával kötött szerzıdéseket fent kívánják-e 
tartani. 
 
3. Amennyiben az érintettek nyilatkozata szerint a lejárati 
határidın belüli szerzıdéseket nem kívánják fenntartani, úgy a 
testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kérdéses 
szerzıdéseket mondja fel, a kötvények visszavásárlásából 
származó összeg kedvezményezettek részére történı 
kifizetésrıl gondoskodjon. 

 
4. Felhatalmazza a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, 
hogy azon személyek részére, akiknek az 1. pontban említett 
szerzıdése már lejárt és az Önkormányzathoz megérkezett a 
Groupama Garancia Biztosítótól a szerzıdésben foglalt 
összege, az Önkormányzat azt a kedvezményezettek részére 
fizesse ki. 
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5. Felkéri a jegyzıt, hogy amennyiben az Önkormányzat 
nyilvántartása nem egyezik meg a Groupama Garancia 
Biztosító nyilvántartásával a kedvezményezett személyek 
tekintetében, forduljon a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi 
Stabilitási Tanácsához vizsgálat lefolytatása céljából. 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester, Kóródi-Juhász Zsolt 

jegyzı, Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı 
Határidı:  azonnal 
 

 
3.2 Önkormányzat által haszonbérbe adott ingatlanok 2014. évi minimális bérleti 
díjának megállapítása 
 
Viplak Tibor elnök elmondja, hogy a határozattal ellentétben egy módosító indítványt 
szeretne beadni. A bizottság egy 2,4%-os emelésre tett javaslatot, azonban ez olyan csekély 
mértékő lenne, hogy ebben az évben személy szerint nem javasolja az emelést, hanem inkább 
a következı évben dupla inflációval emelné. Ez azt jelenti, hogy mind a három határozati 
javaslat esetében a 2013. évi díjtételeket alkalmazná. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, 
kiegészítés nem lévén kéri, hogy aki a módosított határozati javaslat elfogadásával, hogy a 
haszonbérleti szerzıdések díjtétele nem változik egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
310/2013. (XII. 18.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az önkormányzati haszonbérletek 
vonatkozásában, 2014. évben az Enying Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének 346/2012. (XI. 28.) számú 
határozatában foglaltak szerinti díjtételeit nem emeli, azokat a 
2013. évi díjak alapján adja bérbe. 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  értelemszerő  
 

Pıdör Gyula polgármester tekintettel a módosított javaslat elfogadására a bizottság 
javaslatát nem terjeszti a testület elé, mivel az ellentétes lenne az elfogadott döntéssel. 
 
3.3 Önkormányzat által bérbe adott lakás-, helyiség-, garázsingatlanok 2014. évi bérleti 
díjának megállapítása 
 
Viplak Tibor elnök elmondja, hogy javaslata szerint ezekben az esetekben is a 2013. évi 
díjtételekkel számolna az önkormányzat, amennyiben a testület megszavazza. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, 
kiegészítés nem lévén kéri, hogy aki a módosított határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
hogy az emelés mértéke nulla százalék legyen, az kézfelemeléssel szavazzon. 
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A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
311/2013. (XII. 18.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az önkormányzati lakásbérletek 
vonatkozásában, 2014. évben az Enying Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének az önkormányzat tulajdonában lévı lakások 
és helyiségek bérleti díjának megállapításáról szóló 28/2012. (XII. 
01.) számú rendeletében foglaltak szerinti díjtételeit nem emeli, 
azokat a 2013. évi díjak alapján adja bérbe. 
 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  értelemszerő 

 
 
Pıdör Gyula polgármester tekintettel a módosított javaslat elfogadására a bizottság 
javaslatát nem terjeszti a testület elé, mivel az ellentétes lenne az elfogadott döntéssel. 
 
Viplak Tibor elnök elmondja, hogy a garázsokra vonatkozó bérleti díjnál szintén javasolja az 
emelést elhalasztani. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, 
kiegészítés nem lévén kéri, hogy aki a módosított határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
hogy az emelés mértéke nulla százalék legyen, az kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
312/2013. (XII. 18.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az önkormányzati garázsbérletek 
vonatkozásában 2014. évben az önkormányzat tulajdonában 
lévı garázsok bérleti díjának megállapításáról szóló 345/2012. 
(XI. 28.) számú határozatban szereplı díjtételt nem emeli, 
azokat a 2013. évi díjak alapján adja bérbe. 
 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  értelemszerő 
 
 

Pıdör Gyula polgármester tekintettel a módosított javaslat elfogadására a bizottság 
javaslatát nem terjeszti a testület elé, mivel az ellentétes lenne az elfogadott döntéssel. 
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Viplak Tibor elnök elmondja, hogy a gyep esetében nem javasol módosítást, hanem a 
bizottság javaslatát kéri a Polgármester úrtól megszavaztatni, mivel a Bizottság azt fogadta 
el, ami be lett terjesztve. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki az elıterjesztés 
szerinti határozati javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
313/2013. (XII. 18.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az önkormányzati gyep mővelési ágú 
ingatlanok haszonbérleti díja vonatkozásában, 2014. évben az 
Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
347/2012. (XI.28.) számú határozatában foglalt minimum 
díjtételt alkalmazza: 
 
       2,2 -, Ft/ m2  / év 
 

  A határozatban feltüntetett díj bruttó összeg, amely az Áfa-t 
tartalmazza 
 
Megbízza a Polgármesteri Hivatalt a bérleti szerzıdések 
elkészítésével, felhatalmazza a polgármestert a szerzıdések 
aláírására. 
 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidő:  értelemszerű 
 

 
3.4 Kurdi György kérelme 
 
Viplak Tibor elnök elmondja, hogy a Kinizsi u. 1. szám alatt szeretne Kurdi György új 
vízmérıt telepíteni, és ehhez kéri az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását. 
 
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 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
314/2013. (XII. 18.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Kurdi György Siófok, Koltói Anna u. 5. szám 
alatti lakos 8130 Enying, Kinizsi u. 1. (410. hrsz.) szám alatti 
ingatlan vonatkozásában benyújtott kérelmét támogatja, az 
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Enying 410 hrsz. alatt új vízmérı óra létesítéséhez a tulajdonosi 
hozzájárulást megadja. 
 
Kivitelezıt kötelezi, hogy a munkálatok befejezésekor az 
eredeti állapotot állítsa vissza. 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  azonnal 

 
 
3.5 Mayer János kérelme (levéve napirendrıl) 
 
 
3.6 Modul Kft. kérelme – Enying, Deák F. u. 3. 
 
Viplak Tibor elnök elmondja, hogy Enying, Deák Ferenc utca 3. szám alá szeretne a Modul 
Kft. távközlési kábellel kívánja ellátni az ingatlant, így az önkormányzat tulajdonosi 
hozzájárulását kéri. 
 
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 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
315/2013. (XII. 18.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a mellékletben található helyszínrajz és 
mőszaki leírás alapján a Modul Informatikai KFT. kérelmét a 
8130 Enying, Deák Ferenc utca 1. szám (1435. hrsz.) alatti 
ingatlan vonatkozásában támogatja, az ingatlan távközlési 
kábellel történı ellátása érdekében az Enying 1412. hrsz-ú 
ingatlan igénybevételéhez a tulajdonosi hozzájárulást megadja. 
 
Kivitelezıt kötelezi, hogy a munkálatok befejezésekor az 
eredeti állapotot állítsa vissza. 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  azonnal 

 
 

3.7 Modul Kft kérelme – Enying, Fı u. 3. 
 
Viplak Tibor elnök elmondja, hogy ez az elıterjesztés szintén a Modul Kft. kérelmérıl szól, 
csak egy másik ingatlanra vonatkozóan. Itt az Enying, Fı utca 3. szám alatt kívánnak 
távközlési kábelt elhelyezni, és ehhez kérik az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását. 
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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 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
316/2013. (XII. 18.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a mellékletben található helyszínrajz és 
mőszaki leírás alapján a Modul Informatikai KFT. kérelmét a 
8130 Enying, Fı utca 3. szám (0003. hrsz.) alatti ingatlan 
vonatkozásában támogatja, az ingatlan távközlési kábellel 
történı ellátása érdekében az Enying 189. hrsz-ú ingatlan 
igénybevételéhez a tulajdonosi hozzájárulást megadja. 
 
Kivitelezıt kötelezi, hogy a munkálatok befejezésekor az 
eredeti állapotot állítsa vissza. 
 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  azonnal 
 

 
3.8 Simo Villamossági Kft. kérelme – Enying, Árpád u. 60. 
 
Viplak Tibor elnök elmondja, hogy az elıterjesztés a Simo Villamossági Kft. kérelme, mely 
szintén egy tulajdonosi hozzájárulásról szól. Villamos energiával történı ellátáshoz kéri a 
hozzájárulást Enying, Árpád utca 60. szám alá. 
 
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 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
317/2013. (XII. 18.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a mellékletben található helyszínrajz és 
mőszaki leírás alapján a SIMÓ VILLAMOSSÁGI KFT. kérelmét 
a 8130 Enying, Árpád utca 60. szám (2121. hrsz.) alatti ingatlan 
vonatkozásában támogatja, az ingatlan villamos energiával 
történı ellátása érdekében az Enying 2169 hrsz-ú ingatlan 
igénybevételéhez a tulajdonosi hozzájárulást megadja.   
 
Kivitelezıt kötelezi, hogy a munkálatok befejezésekor az 
eredeti állapotot állítsa vissza. 
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Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  azonnal 

 
 
3.9 Simo Villamossági Kft. kérelme – Enying, Rákóczi u. 27. 
 
Viplak Tibor elnök elmondja, hogy az utolsó elıterjesztés is egy tulajdonosi hozzájárulás 
iránti kérelem, melyet a Simo Villamossági Kft. kért az önkormányzattól villamos energia 
ellátáshoz az Enying, Rákóczi utca 27. szám alá. 
 
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 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
318/2013. (XII. 18.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a mellékletben található helyszínrajz és 
mőszaki leírás alapján a SIMÓ VILLAMOSSÁGI KFT. kérelmét 
a 8130 Enying, Rákóczi Ferenc út 27. szám (2265. hrsz.) alatti 
ingatlan vonatkozásában támogatja, az ingatlan villamos 
energiával történı ellátása érdekében az Enying 2261 hrsz-ú 
ingatlan igénybevételéhez a tulajdonosi hozzájárulást megadja.   
 
Kivitelezıt kötelezi, hogy a munkálatok befejezésekor az 
eredeti állapotot állítsa vissza. 
 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  azonnal 
 
 

4. Vegyes ügyek 
4.1 Polgárırség tájékoztató 

 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy a polgárırség értesítette ıt azzal, hogy 
pályázaton nyertek 10 darab kamerát és szeretnék felszerelni a város területén. Már 
egyeztetett a rendırség képviselıjével és a polgárırséggel is, hogy hova tegyék ezeket. 
Kutatják a helyeket. Ez egy tájékoztatás. Természetesen a lakosság is tehet tájékoztatást, hogy 
hova kellene felszerelni ezeket a kamerákat. 
 
Nyikos István alpolgármester köszönetét szeretné kifejezni Reiber Attilának, hogy egy ilyen 
volumenő pályázaton ilyen terjedelemmel létre tudtak hozni. 
 
Pıdör Gyula polgármester érdekességképp megjegyzi, hogy az elmúlt hat hónapban, amióta 
a Reiber úr van a polgárırség élén, tudomása szerint öt pályázatot adtak be, és abból 4 nyert 
is. Kérdezi van-e valakinek kérdése, kiegészítése. További kérdés, hozzászólás nem lévén a 
nyílt ülést 15:35 órakor bezája és a szünet után a közmeghallgatást folytatja. 
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A közmeghallgatás külön jegyzıkönyvben kerül rögzítésre. 
 
 
Enying, 2013. január 4. 
 
 
 
 
  Pıdör Gyula     Kóródi-Juhász Zsolt 
  polgármester      jegyzı 
 
 
 
 
 
  Nyikos István                          Méreg János 
      hitelesítı      hitelesítı 


