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JEGYZİKÖNYV  

 
Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2014. január 29-én 
tartott  s o r o n  k ö v e t k e z ı  ( 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, 
Buza Lajos, Gebula Béla Ákos, 
Méreg János, Vajda Balázs,  
Varga Gyula, Viplak Tibor képviselık 

 
Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı 
Dr. Komáromi Eszter aljegyzı 
 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı 
Onody Gyula településüzemeltetési ügyintézı 
Tóth Károly mőszaki ügyintézı 
 
Nemes Diána VGMHK vezetıje 
Tolnai Zsuzsanna ESZÓ vezetıje 

 
Gajdics Katalin jegyzıkönyvvezetı 

 
 
Jelezte távolmaradását:  Dr. Lelkes Ákos képviselı 
 
 
Pıdör Gyula polgármester szeretettel köszönti a képviselıket, a megjelenteket és a TV-
nézıket, az ülést 15:10 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselık határozatképes 
számban megjelentek, létszámuk 8 fı. A jegyzıkönyv vezetésére felkéri Gajdics Katalint, 
hitelesítésére felkéri Nyikos István és Varga Gyula képviselıket. Kéri, hogy aki a hitelesítık 
személyével egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselı-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
11/2014. (I. 29.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a 2014. január 29. napján megtartott soron 
következı (rendes) nyílt testületi ülés jegyzıkönyvének 
hitelesítıjeként Nyikos István alpolgármestert és Varga Gyula 
képviselıt elfogadta. 
 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 

Határidı:  azonnal
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Pıdör Gyula polgármester a napirend ismertetése elıtt módosító javaslattal kíván élni, kéri a 
képviselıket, hogy vegyék napirendre azokat. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy nem tudja mi indokolja például az EVSE ilyen 
sürgıs tárgyalását, úgyis tárgyalni szükséges Bizottsági ülésen a költségvetés, addig ráér ez 
az ügy is. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy pályázathoz szükséges a téma tárgyalása. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy ameddig nincs költségvetése a 2014. évre az 
önkormányzatnak, addig úgyse kaphat pénzt, és addig nincs is mirıl beszélni. 
 
Pıdör Gyula polgármester javasolja, hogy legyenek felvéve napirendre az elıterjesztések. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy múlt héten volt EVSE elnökségi ülés és ott 
abban maradtak az elnök úrral, hogy még a költségvetés tárgyalása elıtt be lesz adva ez a 
kérelem azért, hogy a költségvetés tárgyalásával egyidejőleg tudjon az önkormányzat 
dönteni. Nem volt szó semmi sürgısségrıl. Pont ezzel akarták megelızni azt, hogy a 
költségvetés elfogadása után kerüljön be. 
 
Pıdör Gyula polgármester azért is szeretné, hogy bekerüljenek az elıterjesztések, mert 
holnap szeretnék a testület elé tárni a költségvetést és pontosan egy hét múlva pedig egy 
rendkívüli testületi ülés keretében megbeszélni azt. Ha ezt az elıterjesztést most 
megszavazzák a képviselık, akkor a költségvetésben már benne lesz ez is és nem kell utólag 
módosítani. 
 
Viplak Tibor képviselı elmondja, hogy mostani döntés nélkül is bele lehet tenni a 
költségvetésbe azt az összeget, amivel szeretnék szerepeltetni. 
 
Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy aki a napirend módosításával egyetért, az 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
A Képviselı-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
12/2014. (I. 29.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a 2014. január 29. napján megtartott soron 
következı (rendes) nyílt testületi ülés napirendjét az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
A Képviselı-testület a „Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem – 
Ady E. u. 14.”-rıl szóló elıterjesztést 5.1. napirendi pontként, az 
„EVSE 2014. évi támogatása”-rıl szóló elıterjesztést 5.2 napirendi 
pontként, és a „Tulajdonosi hozzájárulás pályázat beadásához – 
EVSE”-rıl szóló elıterjesztést 5.3 napirendi pontként napirendre 
veszi. 
 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  azonnal 
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Pıdör Gula polgármester a napirend módosítás elfogadása után ismerteti a napirendet és 
kéri a képviselıket, hogy fogadják el azt. 
 
 
A Képviselı-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
13/2014. (I. 29.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a 2014. január 29. napján megtartott soron 
következı (rendes) nyílt testületi ülés napirendjét az alábbiak 
szerint elfogadta: 

 
N a p i r e n d: 
Nyílt ülés   
 

1. Polgármester elıterjesztései 
1.1 Reorganizációs program 
1.2 Vagyonbiztosítási szerzıdés módosítása (Groupama Garancia 

Biztosító) 
1.3 Ingatlanok átadás – átvétele (Közlekedésfejlesztési Koordinációs 

Központ) 
 

 Elıadó: Pıdör Gyula 
 polgármester 

 
2.    Jegyzı, aljegyzı elıterjesztései 

2.1 Dr. Taubert Márta feladat-ellátási szerzıdéseinek módosítása 
2.2 Belsı ellenırzéssel kapcsolatos ügyek 
2.3 SZMSZ módosítása 

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

3.    Pénzügyi, Humán és Településfejlesztési Bizottság elıterjesztései 
            Pénzügy: 

3.1 DRV Zrt.-vel megállapodás a lakossági víz- és  
csatornaszolgáltatás támogatásáról 
3.2 Adósság konszolidáció 

 
Településfejlesztés: 
3.3 Simo – Vill KFT kérelme 
3.4 KERSZI Zrt. megkeresése ingatlan értékesítéssel kapcsolatban 
3.5 Járási Hivatal megkeresése fák kivágásával kapcsolatban 

 
  Vegyes ügyek: 

3.6  Törvényességi felhívások 
3.7 Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár kérelmei 
3.8 Groupama Garancia Biztosító Ezüstfenyı Életbiztosítási Program 
3.9 2014. évben értékesítésre szánt ingatlanok 

 
 Elıadó: Viplak Tibor, Gebula Béla Ákos, Dr. Lelkes Ákos 
                elnök                 alelnök                 alelnök 
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4. Képviselıi elıterjesztések 
4.1  Buza Lajos képviselı elıterjesztése (Vas Gereben Mővelıdési Ház  
és Könyvtár létszámának emelése) 

 
 Elıadó: Buza Lajos 
          képviselı 
 

5. Rendkívüli elıterjesztések 
5.1  Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem – Ady E. u. 14. 
5.2  EVSE 2014. évi támogatása 
5.3  Tulajdonosi hozzájárulás pályázat beadásához - EVSE 

 
 
 

Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 

Határidı:  azonnal 
 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * 
 
 

1. Polgármester elıterjesztései 
1.1 Reorganizációs program 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi van-e valakinek kérdése, kiegészítése.  
 
Viplak Tibor képviselı elmondja, hogy a Bizottság tárgyalta az elıterjesztést. Az állam a 
továbbiakban át fogja vállalni az összes adósságát Enyingnek, így ez a reorganizációs terv, 
mint olyan értelmét veszíti, ezzel csupán az ÁSZ elıírásainak kell megfelelni. Szerencsére 
ebben a terve nem az lett beleírva, hogy intézményeket kellett bezárni. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy idén ha minden igaz, akkor nullás költségvetést 
tud majd elıteremteni az önkormányzat. Az állami támogatás körülbelül 37 millió forinttal 
több lesz, mint a tavalyi évben. Ebben az évben eltőnik az összes hitele a városnak, ezért 
cserébe február végéig egy településfejlesztési koncepciót kell készíteni. Ebben várja 
mindenki véleményét. 
 
Viplak Tibor képviselı elmondja, hogy jól emlékszik, akkor 2011. márciusában az egyik 
pályázathoz kellett ilyen koncepciót készíteni, ami 3 millió forintba került. Tehát ez a 
koncepció megvan, csupán kiegészítéseket kell hozzá tenni. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy nem kell több millió forintot kiadni, hiszen a 
2014. január és 2015. április között zajló projekt keretében a városok hozzávetılegesen 70-80 
szakértıi nap tervezési kapacitást vehetnek igénybe a BM-tıl.  
Az eladósodási mutató körülbelül a harmadára csökkent, mint az elızı évben volt. Az 
adóbevétellel kapcsolatosan van felvetése, méghozzá, hogy a gépjármő adó 60%-át át kellett 
adni az államnak, így már a 2013. évi adóbevétel is csökkent, hozzáteszi, hogy olyan 135 
millió forintnyi kintlévıség van, amibıl körülbelül 45 millió forint illetékbírság és kb. 90 
millió forint az az adó, amely nem folyt be. Ennek ellenére év végére kb. 60. millió forint 
költségvetési pénze volt még az önkormányzatnak úgy, hogy közbe a januárban esedékes 
bérek is ki lettek már fizetve. Így hosszú évek óta elıször fordult elı, hogy újra pozitívan 
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zárta költségvetését az önkormányzat. További kérdés, kiegészítés nem lévén kéri, hogy aki 
az elıterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
A Képviselı-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
14/2014. (I. 29.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy jelen határozat mellékletét képezı 
reorganizációs programot elfogadja. 
 
Felelıs:  Pıdör gyula polgármester 
Határidı:  folyamatos 

 
 
1.2. Vagyonbiztosítási szerzıdés módosítása (Groupama Garancia Biztosító) 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi van-e valakinek kérdése, kiegészítése. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy jogi értelmezés miatt javasolja melléklet 
határozati javaslatok közül a „B” variáció elfogadását, mivel a Ptk. szerinti jogszerő 
felmondást nem fogja tudni megtenni az önkormányzat május 1-jén forduló elıtt 30 
nappal. Ez azt jelenti, hogy dupla biztosítás van, ami nyilván nem valósítható meg és 
mindig az idıben elıbb kötött szerzıdés az érvényes. Magyarul 3 hónapon keresztül 
dupla pénzt fizetne az önkormányzat a biztosítónak a semmiért. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, hogy abban az esetben, ha az „A” verzió lenne 
elfogadva, akkor lenne egy szélesebb körő biztosítása az önkormányzatnak és 3 
hónapon körül 25 ezer forint pluszt kellene kifizetni. Ez így él? 
 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy nem, mert az életbiztosítások kivételével 
a vagyon, illetve a felelısségbiztosításból maximum egyre vehetı fel kártérítés és a Ptk. 
ide vonatkozó szabályozása úgy rendelkezik, hogy az elıbb megkötött szerzıdés az 
érvényes.  
A „B” verzió elfogadásánál életbe lép a vagyonbiztosítási rész, de felelısségbiztosítás 
csak május 1-én, mivel addig van érvényes biztosítása az önkormányzatnak.  
 
Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy aki az elıterjesztés szerinti „B” határozati 
javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
15/2014. (I. 29.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
határozat mellékletét képezı biztosítási ajánlatot jóváhagyja 
azzal, hogy a felelısségbiztosítási elem 2014. május 1-jétıl 
lépjen hatályba tekintettel arra, hogy ezen idıpontig a K&H 
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Biztosítónál fennálló felelısségbiztosítási szerzıdés hatályban 
van. 
 
A testület felkéri a polgármestert, hogy a szerzıdés 
módosításához szükséges intézkedéseket tegye meg, illetve 
intézkedjen a K&H Biztosítónál fennálló felelısségbiztosítási 
szerzıdés évfordulóra való felmondásáról. 
 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester, Dr. Kóródi-Juhász 
Zsolt jegyzı 

Határidı:  azonnal 
 
 
1.3 Ingatlanok átadás – átvétele (Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ) 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy ezzel a témával már foglalkozott a testület. 
Kérdezi van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Fel van sorolva, hogy mely ingatlanok 
kerülnek átadásra a közútkezelınek, 2 telket pedig az önkormányzat kapna meg. További 
kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy aki az elıterjesztés szerinti határozati javaslattal 
egyetért, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
A Képviselı-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
16/2014. (I. 29.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért 
azzal, hogy a mellékletben szereplı, a határozat 
elválaszthatatlan részét képezı Változási vázrajzok szerint a 
Közlekedési Koordinációs Központ kezelésében lévı 
Önkormányzati tulajdonú ingatlanokat a Magyar Állam 
tulajdonába adja a Magyar Állam tulajdonában lévı 188 hrsz.-ú 
ingatlan Enying Város Önkormányzata részére történı 
térítésmentes átadása fejében. 
 
Felhatalmazza a polgármestert az ingatlanok tulajdoni 
viszonyaival kapcsolatos dokumentumok aláírására. 
 

 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 
Határidı: azonnal 

 
 
Pıdör Gyula polgármester átadja a szót Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyzınek, hogy ismertesse 
a kettes napirendi ponthoz tartozó elıterjesztéseket. 
 
 
2. Jegyzı, aljegyzı elıterjesztései 
2.1 Dr. Taubert Márta feladat-ellátási szerzıdéseinek módosítása 
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Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı köszönti a képviselıket, a megjelenteket és a TV nézıket. 
Elmondja, hogy a Bizottság is megtárgyalta ezt az elıterjesztést. A kérelemnek megfelelıen a 
módosításban érintett a rendelési idık pontosítása, valamint a helyettesítésére vonatkozó 
rendelkezéseknek a pontosítása tekintettel arra, hogy a helyettesítı orvosok közül van olyan, 
aki éppen GYED állományba kerül, így nem tudja ellátni a helyettesítést, illetve van olyan új 
orvos, aki eddig nem látta el ezt a feladatot, de most belépne. Abban a körzetben, ahol 
Taubert doktornı helyettesítést lát el, ott ugye 2014. június 30-ig szól az ı határozott idejő 
megbízása azzal a kikötéssel, hogy amennyiben betöltik a pozíciót, akkor az ı szerzıdése 
automatikusan megszőnik. Kérte a bizottság, hogy legyen elıkészítve a szerzıdésmódosítás, 
ez mind a két körzet vonatkozásában el is készült. Ismerteti a határozati javaslatot. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, kiegészítés 
nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
A Képviselı-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
17/2014. (I. 29.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
határozat mellékletét képezı módosító szerzıdéseket 
jóváhagyja. 
 
A testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyzı 
ellenjegyzésével a szerzıdést írja alá. 
 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester, Dr. Kóródi-Juhász 

Zsolt jegyzı 
Határidı:  azonnal 

 
 
2.2 Belsı ellenırzéssel kapcsolatos ügyek 
 
Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı elmondja, hogy a Bizottság szintén tárgyalta az ügyet, a 
mellékletek megtalálhatók a Bizottság anyagában. Ismerteti az elsı számú határozati 
javaslatot. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, kiegészítés 
nem lévén kéri, hogy aki az elsı számú határozati javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
 
A Képviselı-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
18/2014. (I. 29.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az elıterjesztés mellékletét képezı Enyingi 
Polgármesteri Hivatal 2012. évi május havi pénztárának 
ellenırzésérıl készült jelentést megismerte és elfogadja. 
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Felelıs:  Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı 

Határidı:  azonnal 
 
 
Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı ismerteti a kettes számú határozati javaslatot. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, kiegészítés 
nem lévén kéri, hogy aki a kettes számú határozati javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
 
A Képviselı-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
19/2014. (I. 29.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az elıterjesztés mellékletét képezı Enyingi 
Polgármesteri Hivatal 2012. évi május havi pénztárának 
ellenırzésének megállapításaira készült intézkedési tervet 
megismerte és elfogadja. 
 
 
Felelıs:  Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı 
Határidı:  azonnal 

 
 
Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı ismerteti a hármas számú határozati javaslatot. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, kiegészítés 
nem lévén kéri, hogy aki a hármas számú határozati javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
 
A Képviselı-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
20/2014. (I. 29.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a pénzügyi egyensúlyi helyzetet befolyásoló 
döntések kockázati tényezıinek feltárása, azok ellenırzésérıl 
készült jelentést megismerte és elfogadja. 
 
 
Felelıs:  Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı 
Határidı:  azonnal 

 
 
2.3 SZMSZ módosítása 
 
Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı elmondja, hogy a Bizottsági ülésen vetıdött föl képviselıi 
indítványra, hogy a Pénzügyi, Humán és Településfejlesztési Bizottság ülésrendjében a soron 
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következı, tehát rendes ülések vonatkozásában kerüljön módosításra a szervezeti és 
mőködési szabályzat oly módon, hogy a Képviselı-testület rendes, soron következı ülését 
megelızı héten, hétfıi napon tartaná a Bizottság a rendes, soros ülését, és az erre szóló 
meghívó, illetve az anyagok kiküldése 3 nappal elıtte történne meg. A rendelet-tervezet 
mellékleve van. Az elfogadáshoz minısített többség szükséges. 
 
Viplak Tibor képviselı elmondja, hogy egyetlen oka volt, hogy kérve lett a módosítás, mivel 
mindig nagyon sok vegyes napirendi pont volt, ami igazából közvetlenül az ülés elıtt 
érkezett és azért, hogy mindenki jobban megismerhesse az elıterjesztéseket, ezért lenne erre 
szükség. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı röviden elmondja, hogy a lényege az volna, hogy ne bizottsági 
jóváhagyás nélkül menjenek testület elé az ügyek. 
 
Pıdör Gyula polgármester további kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a rendelet-
tervezettel egyetért, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
 

A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással „a 
képviselı-testület és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló 9/2013. 
(IV. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról” szóló jelen jegyzıkönyv 
mellékletét képezı 1/2014. (I. 30.) önkormányzati rendeletet alkotja. 

 
 
Pıdör Gyula polgármester átadja a szót Viplak Tibor bizottsági elnöknek, hogy ismertesse a 
bizottsági elıterjesztéseket. 
 
 
Gebula Béla Ákos képviselı 15:31 órakor technikai jellegő szünetet kér. Az ülés 15:35 órakor 
folytatódik. 
 
 
3. Pénzügyi, Humán és Településfejlesztési Bizottság elıterjesztései 
3.1 DRV Zrt.-vel megállapodás a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásáról 
 
Viplak Tibor képviselı köszöni a szót. Elmondja, hogy az elsı napirendi pont arról szól, 
hogy az önkormányzat leírja a támogatást a lakossági vízszolgáltatásra, a DRV Zrt.-nek ezt 
átutalja, a DRV. Zrt. pedig ezzel fog elszámolni az önkormányzat felé. Ez egy technikai 
szerzıdés lenne, csupán átmeneti pénzeszközök kerülnének a DRV Zrt.-hez a lakosság 
támogatásának érdekében. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, kiegészítés 
nem lévén kéri, hogy aki az elıterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, az 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
A Képviselı-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
21/2014. (I. 29.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy jelen határozat mellékletét képezı a DRV Zrt.-
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vel megkötendı lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 
támogatás tárgyában elıterjesztett megállapodást jóváhagyja, 
egyszersmind felhatalmazza a Polgármestert az önkormányzat 
nevében annak aláírására. 
 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  értelemszerően 

 
3.2 Adósság konszolidáció 
 
Viplak Tibor képviselı elmondja, hogy Enying Város Önkormányzatának az adósságát az 
állam át fogja venni, így Enying kikerül az adósságspirálból, amiben már kb. 2004. óta benne 
van. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, kiegészítés 
nem lévén kéri, hogy aki az elıterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, az 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
A Képviselı-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
22/2014. (I. 29.) számú határozata: 
A képviselı-testület Magyarország 2014. évi központi 
költségvetésérıl szóló 2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: 
2014. évi költségvetési törvény) 67-68. §-aiban foglaltakra 
figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 2014. évi költségvetési 
törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar 
Állam által történı átvállalását igénybe kívánja venni. 
 
A képviselı-testület kijelenti, hogy az önkormányzat 2013. 
december 5-én nem rendelkezett olyan betéttel vagy egyéb 
számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez 
kapcsolódott, és annak fedezetére, teljesítésének biztosításául 
szolgált. 
 
A képviselı-testület kijelenti, hogy amennyiben az 
önkormányzat egy átvállalással érintett ügylete az ügylethez 
kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel miatt 
bevétel megelılegezésére szolgáló ügyletté válik, úgy a befolyt 
bevétel összegét, legfeljebb az érintett adósságból átvállalásra 
került összeg erejéig, a bevétel beérkezését követı 3 
munkanapon belül átutalja a kincstár által megjelölt fizetési 
számlára. 
 
A képviselı-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári 
Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény 332. § alapján 
megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az 
önkormányzatot terhelı, az adósságátvállalással érintett 
adósságállománya átvállalásáról. 
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A képviselı-testület az adósságátvállalással összefüggésben 
felhatalmazza a polgármestert, hogy: 
1. megtegye a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-ai szerinti 
nyilatkozatokat és intézkedéseket; 
2. az átvállalással érintett adósság részét képezı ügyleteket a 
2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-a szerinti átvállalás 
érdekében átalakítsa; 
3. a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (4) bekezdése szerinti 
megállapodásokat megkösse. 
 
A képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy az 
adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseirıl a soron következı 
ülésén tájékoztassa a testületet. 
 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  2014. február 28. 

 
 
Viplak Tibor képviselı átadja a szót Gebula Béla Ákos képviselınek. 
 
 
3.3 Simo – Vill KFT kérelme 
 
Gebula Béla Ákos képviselı köszöni a szót, elmondja, hogy egy villamos bekötéséhez kérik 
az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását. Ismerteti az elıterjesztés szerinti határozati 
javaslatot.  
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, kiegészítés 
nem lévén kéri, hogy aki az elıterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, az 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
A Képviselı-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
23/2014. (I. 29.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a mellékletben található helyszínrajz és 
mőszaki leírás alapján SIMÓ VILLAMOSSÁGI KFT – Enying, 
Vas Gereben utca 55.sz. ( 1949.hrsz.) ingatlan vonatkozásában 
benyújtott – kérelmét támogatja, az Enying, Vas Gereben utca 
(1708/2 hrsz.) igénybevételéhez a tulajdonosi hozzájárulást 
megadja. Kivitelezıt kötelezi, hogy a munkálatok befejezésekor 
az eredeti állapotot állítsa vissza. 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  azonnal 

 
 
3.4 KERSZI Zrt. megkeresése ingatlan értékesítéssel kapcsolatban 
 



 

12/21 

Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy a KERSZI Zrt. ajánlott fel az önkormányzatnak 
egy ingatlant megvételre, azonban az ingatlan állapota nem túl jó így egy elutasító határozati 
javaslatot terjeszt a bizottság a testület elé. Ismerteti az elıterjesztés szerinti határozati 
javaslatot.  
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, kiegészítés 
nem lévén kéri, hogy aki az elıterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, az 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
A Képviselı-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
24/2014. (I. 29.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a KERSZI Zrt. 3469/2013 számú 
megkeresésében szereplı Enying 766 helyrajzi számú ingatlant 
nem kívánja megvásárolni. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl tájékoztassa a KERSZI 
Zrt.-t. 
 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  azonnal 

 
 
3.5 Járási Hivatal megkeresése fák kivágásával kapcsolatban 
 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy az elıterjesztés megnevezése nem így az igazi, 
mivel nem fakivágással kapcsolatosan kereste meg az önkormányzatot a Járási Hivatal 
vezetıje, mind inkább az udvar rendezésével kapcsolatban. Nem fákat akarnak kivágni, 
hanem az udvar képét akarják pozitív irányba fordítani. Ismerteti az elıterjesztés szerinti 
határozati javaslatot. Kiegészítésként még hozzáteszi, hogy ott élı fák vannak és azért csak a 
gallyazást vállalja be az önkormányzat, mert nem akarják elpusztítani azokat. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, kiegészítés 
nem lévén kéri, hogy aki az elıterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, az 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
A Képviselı-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
25/2014. (I. 29.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy felkéri Eichinger József Városgondnokság 
vezetıt, hogy a Járási Hivatal területén a szükséges gallyazást 
és a gyökerek eltávolítását beszélje meg a Hivatal vezetıjével, 
és aszerint végezzék el a munkát.  
 
A Testület egyébiránt a fák kivágását nem támogatja. 
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Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  azonnal 

 
 
3.6 Törvényességi felhívások 
 
Viplak Tibor képviselı elmondja, hogy törvényességi felhívást eszközölt a Kormányhivatal 
az önkormányzat felé. A testület 2013. december 30-án megalkotta a szükséges rendeleteket, 
ezzel eleget téve a felhívásoknak. 
 
Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı elmondja, hogy a testület a jogalkotási kötelezettségének 
még azelıtt eleget tett, mielıtt megérkezett volna a törvényességi felhívás. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, kiegészítés 
nem lévén kéri, hogy aki az elıterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, az 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
A Képviselı-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
26/2014. (I. 29.) számú határozata: 
1. Enying Város Önkormányzat képviselı-testülete a 
FEB/02/1254/2013. számú törvényességi felhívásban 
foglaltakat megismerte, s megállapítja, hogy az abban jelzett 
jogalkotási kötelezettségének a 26/2013. (XII.31.) 
önkormányzati rendelet megalkotásával eleget tett. 
 
2. Enying Város Önkormányzat képviselı-testülete a 
FEB/02/1245/2013. számú törvényességi felhívásban 
foglaltakat megismerte, s megállapítja, hogy az abban jelzett 
jogalkotási (jogszabály felülvizsgálati) kötelezettségének 
25/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelet megalkotásával 
eleget tett. 
 
3. Felkéri a jegyzıt, hogy a felhívásokban szereplı határidı 
letelte elıtt tájékoztassa a Kormányhivatalt az említett 
rendeletek megalkotásáról. 
 
 
Felelıs:  Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı 
Határidı:  2014. február 10. 

 
 
3.7 Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár kérelmei 
 
Viplak Tibor képviselı elmondja, hogy a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár három 
kérelemmel fordult az önkormányzat fele. 
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Buza Lajos képviselı javasolja, hogy az elsı kérelem a 4.1-es napirenddel együtt legyen 
tárgyalva, így ezt innen vegyék le napirendrıl. 
 
Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy aki a képviselı úr javaslatával egyetért, az 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
A Képviselı-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
27/2014. (I. 29.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a „Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 
kérelmei”-rıl szóló napirend pont létszámmal kapcsolatos 
kérelmét a napirendrıl leveszi. 
 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  azonnal 

 
 
Viplak Tibor képviselı folytatja. Ismerteti a kettes számú kérelemhez tartozó határozati 
javaslatot. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, kiegészítés 
nem lévén kéri, hogy aki a kettes számú határozati javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
 
A Képviselı-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
28/2014. (I. 29.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 
vezetıjének kérelme alapján elfogadja a Vas Gereben 
Mővelıdési Ház Könyvtárhasználati Szabályzatát. 
 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  azonnal 

 
 
Viplak Tibor képviselı ismerteti a hármas számú kérelemhez tartozó határozati javaslatot. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, kiegészítés 
nem lévén kéri, hogy aki a hármas számú határozati javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
 
A Képviselı-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
29/2014. (I. 29.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 
vezetıjének kérelme alapján elfogadja a Vas Gereben 
Mővelıdési Ház Számítógép-használati Szabályzatát. 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  azonnal 

 
 
3.8 Groupama Garancia Biztosító Ezüstfenyı Életbiztosítási Program 
 
Viplak Tibor képviselı elmondja, hogy az önkormányzat a Groupama Garancia Biztosítóval 
kötött egy Élet és Nyugdíjbiztosítást még 1998-ban. Ez eléggé kaotikus volt, de hogy 
mindenki a megfelelı módon rendelkezhessen a saját pénzérıl, ezért szükséges a melléklet 
határozat. 
 
Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı elmondja, hogy már menet közben is történtek egyeztetések. 
Tehát valószínő a mostani határozathoz képest is kell majd foglalkozni még az üggyel, 
valószínőleg nem ez az utolsó elıterjesztés, ami ebben az ügyben érkezik. 
 
Gebula Bála Ákos képviselı elmondja, hogy a határozati javaslat arról szól, hogy mindenki 
hozzájuthasson a pénzéhez. 
 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı javasolja, hogy a határidı ne azonnal legyen, hanem 
folyamatos. 
 
Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
A Képviselı-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
30/2014. (I. 29.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a „Groupama Garancia Biztosító Ezüstfenyı 
Életbiztosítási Program”-ról szóló elıterjesztés határozati 
javaslatban szereplı határidıt vonatkozásában az „azonnal” 
szövegrész helyébe a „folyamatos” szöveg lép. 
 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  azonnal 

 
 
Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy aki a módosított határozati javaslattal egyetért, az 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
A Képviselı-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
31/2014. (I. 29.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Groupama Garancia Biztosítóval megkötött 
Ezüstfenyı Élet- és Nyugdíj-biztosítási szerzıdések 
tekintetében, azon biztosítottak vonatkozásában, ahol az 
Önkormányzat szerepel kedvezményezettként, a testület 
lemond a biztosított javára a kedvezményezetti jogáról, egyben 
felkéri a Biztosítót, hogy a kifizetéseket a biztosítottak részére 
ezen esetekben közvetlenül tegye meg. 
 
Azon biztosítottak vonatkozásában, ahol a szerzıdések lejártak 
és a kifizetés az önkormányzati záradék miatt nem történt meg 
sem az önkormányzat, sem a biztosítottak részére felkéri a 
polgármestert és a jegyzıt, hogy intézkedjenek annak 
tekintetében, hogy a biztosítottak a lejáratkor esedékes 
biztosítási összeget közvetlenül a biztosítótól megkaphassák.  
 
A testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzıt, hogy a 
határozatból eredı jognyilatkozatokat a biztosító felé tegyék 
meg, és intézkedjenek a határozatban foglaltak végrehajtására. 
 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester, Dr. Kóródi-Juhász 

Zsolt jegyzı 
Határidı:  folyamatos 
 
 

3.9  2014. évben értékesítésre szánt ingatlanok 
 
Viplak Tibor képviselı ismerteti az elıterjesztés szerinti határozati javaslatot. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, kiegészítés 
nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
A Képviselı-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
32/2014. (I. 29.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy 2014. évben a határozat mellékletét képezı 
listákon szereplı önkormányzati tulajdonú építési telkeket, 
illetve üres ingatlanokat kívánja értékesíteni az abban szereplı 
vételáron. 
 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  folyamatos 
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Pıdör Gyula polgármester átadja a szót Buza Lajos képviselınek. 
 
 
4. Képviselıi elıterjesztések 

4.1 Buza Lajos képviselı elıterjesztése (Vas Gereben Mővelıdési Ház  
és Könyvtár létszámának emelése) 

 
Buza Lajos képviselı elmondja, hogy a Bizottság január 15-én még fél fı létszámemelésrıl 
döntött, így ı önálló képviselıi indítványként terjeszti be a határozati javaslatot, amit 
ismertet. Elızményként elmondjam hogy a Képviselı-testület 2011. március 30-án két fıvel 
csökkentette a Mővelıdési Ház létszámát és az ezzel járó költségeket. Az 1,5 fı 
létszámnövelés költségkihatása 2.025.000,- Ft. 
 
Pıdör Gyula polgármester kiegészíti, hogy a közfoglalkoztatás és startmunka keretében 
végzett oktatások helyének biztosításával olyan szerzıdést kötött, hogy már rég biztosítva 
van ez az összeg. 
 
Viplak Tibor képviselı egyetért a Búza képviselı úrral és elmondja, hogy akkor a Bizottság 
elé az a kérés érkezett, hogy 0,5 fıvel szeretnék emelni a létszámot. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, kiegészítés 
nem lévén kéri, hogy aki az elıterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, az 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
A Képviselı-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
33/2014. (I. 29.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
alábbiak szerint határozott: 
 
1. A Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár mőködési 
létszámát 1,5 fıvel 2014. január 1. napjától megemeli az 
alábbiak szerint: 
a) A jelenlegi 4 fı teljes munkaidıs létszámot 7 fıre emeli 
fel. 
b) A jelenlegi 4 fı részmunkaidıs (heti 20 órás) létszámot 1 
fıre csökkenti. 
c) Az intézmény mőködési létszáma 2014. évben: 7 fı teljes 
munkaidıs, 1 fı részmunkaidıs (heti 20 óra), azaz 7,5 fı 
 
2. A testület felkéri a jegyzıt, hogy a 2014. évi 
költségvetési rendeletben a módosított létszámot, illetve a 2014. 
évi költségvetési rendelet tervezetében a fentiek 
költségkihatását szerepeltesse, illetve a személyi juttatásokhoz 
forrást rendeljen. 

 
Felelıs: Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı 
Határidı: költségvetési rendelet beterjesztése 
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5. Rendkívüli elıterjesztések 
5.1 Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem – Ady E. u. 14. 

 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy az Unigáz Kft. szeretne kérni tulajdonosi 
hozzájárulást utólagos földgáz rendszer kiépítéséhez az Ady Endre utcai ingatlannál. 
Kérdezi van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, kiegészítés nem lévén kéri, hogy aki 
az elıterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
A Képviselı-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
34/2014. (I. 29.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a mellékletben található tervdokumentáció 
(helyszínrajz) alapján tulajdonosi hozzájárulását adja az Enying 
Ady Endre u.14. sz. (551 hrsz.) ingatlan utólagos földgáz 
leágazó vezeték építésének kapcsán az önkormányzat 
tulajdonát képezı Enying 520 hrsz-ú ingatlan igénybevételéhez. 
A Kivitelezıt kötelezi, hogy a munkálatok befejezésekor az 
eredeti állapotot állítsa vissza. 
 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Polgármester 

 
 

5.2 EVSE 2014. évi támogatása 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy az utolsó pillanatban érkezett ez a kérelem. 
Tulajdonképpen két dolgot kér az EVSE elnöke, vagy az elmúlt évnek megfelelı összeget, 
vagy az azt meghaladó nagyságú támogatást. A költségvetést átnézték és azt javasolja a 
testületnek, hogy a tavalyi 2 millió helyett idén 2,2 millió forint legyen a támogatás összege. 
Kérdezi van-e valakinek kérdése, kiegészítése. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy ı, mint elnökségi tag nagyon örül ennek a 
felvetésnek, mert sajnos nagyon rég óta nem jutottak több pénzhez a szakosztályok. 
Úgyhogy támogatni fogja ezt a javaslatot. Egyben viszont kéri a testületet, hogy a teljes 
támogatási szerzıdést fogadják el, méghozzá változatlan tartalommal, mint ahogy az az 
elızı évben is volt. 
 
Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy a szerzıdés kettes pontjához határozzák meg a három 
ütem nagyságát. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı javasolja, hogy a szokásos módon legyen mondjuk az elsı 
részlet az 1.000.000,- Ft, a második részlet 600.000,- Ft, majd még egyszer 600.000,- Ft. 
 
Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı elmondja, hogy az elıterjesztés melléklete a támogatási 
szerzıdés, amely a tavalyi alapján lett elkészítve. 
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Pıdör Gyula polgármester további kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki azzal 
egyetért, hogy a támogatási összeg nagysága 2,2 millió forint legyen, az kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
 
A Képviselı-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
35/2014. (I. 29.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az „EVSE 2014. évi támogatása”-ról szóló 
elıterjesztés határozati javaslat elsı pontjának kipontozott 
részei helyébe az alábbi szöveg lép: 
 

„2.200.000,- Ft, azaz kettımillió-kettıszázezer forint” 
 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  azonnal 

 
 
Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy aki azzal egyetért, hogy a támogatási szerzıdés 
ütemezése a javasoltak alapján történjen, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
A Képviselı-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
36/2014. (I. 29.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az „EVSE 2014. évi támogatása”-ról szóló 
elıterjesztés elválaszthatatlan mellékletét képezı „Támogatási 
Szerzıdés” 2. pontját alábbiak szerint egészíti ki: 
 

- I. részlet 2014. március 31-ig         1.000.000,- Ft, 

- II. részlet 2014. szeptember 01-ig          600.000,- Ft, 

- III. részlet 2014. december 01-ig             600.000,- Ft. 
 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  azonnal 

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

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
37/2014. (I. 29.) számú határozata: 
1. Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 

2014. évre 2.200.000,- Ft, azaz kettımillió-kettıszázezer 
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forint összegő támogatást állapít meg az Enyingi Városi 
Sportegyesület részére. 
 

2. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert jelen 
határozat elválaszthatatlan mellékletét képezı támogatási 
szerzıdésének aláírására a jegyzı, illetve a pénzügyi vezetı 
ellenjegyzésével. 
 

3. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a támogatás összegét 
a 2014. évi költségvetésbe tervezze be. 
 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı: azonnal 

 
 

5.3 Tulajdonosi hozzájárulás pályázat beadásához - EVSE 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy egy TAO pályázaton szeretnének részt venni. 
Kérdezi van-e valakinek kérdése, kiegészítése. 
 
Buza Lajos képviselı kérdezi, hogy meddig kell a pályázatot benyújtani és milyen a 
támogatottsági szintje. 
 
Pıdör Gyula polgármester válaszol, hogy azonnali a határidı és 100%-os a támogatottsága.  
Nagyon szigorú az elszámolása. Ismerteti a határozati javaslatot. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy nem tudja, hogy ezt ki és milyen minıségben 
adta be, de tudomása szerint ilyen elnökségi határozat, vagy hogy ilyen kérelmet aláírat 
valaki, ilyen még nem született. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy a Reiber Úr adta be. 
 
Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı elmondja, hogy azért ilyen rövid az elıterjesztés, mivel 
amikor elkészítésre megkapták, akkor egyedül a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot 
kapták, ami mellékleve van. Nem volt semmilyen más információjuk, konkrét kérelem nem 
érkezett. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy volt már korábban egy ilyen jogosultsági 
probléma, nem tudni, hogy ezt az EVSE nevében adja be vagy a szakosztály nevében. 
 
Nyikos István alpolgármester úgy gondolja, hogy a Reiber úr érti a dolgát, ért a pályázat 
beadásokhoz. Neki is volt szerencséje megtekinteni a sportpályát, amit szintén pályázat 
keretében újítottak fel. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy nem kétli, hogy a Reiber úr borzasztó ügyes, 
csak az nem jó, amikor túllép a saját hatáskörén. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy az EVSE nevében adta be a kérelmet. További 
kérdés, kiegészítés nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, az 
kézfelemeléssel jelezze. 
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A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
38/2014. (I. 29.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy: 
 
1. Tulajdonosi hozzájárulását adja a Sárbogárdi Járási 

Földhivatalnál 1673 helyrajzi számon nyilvántartott, 
természetben 8130 Enying, Szántó Kovács János utca 6. 
szám alatti címen található ingatlan vonatkozásában, annak 
érdekében, hogy az Enyingi Városi Sportegyesület 
pályázatot nyújthasson be a látvány-csapatsportok 
támogatásának adókedvezménye sporttelep felújítási 
program keretében. 

 
2. Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét 

képezı nyilatkozat kiadására. 
 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  azonnal 

 
 
Pıdör Gyula polgármester egyéb napirendi pont nem lévén köszöni a megjelenést és a nyílt 
ülést 16:13 órakor bezárja. 
 
 
Enying, 2014. február 11. 
 
 
 
  Pıdör Gyula     Dr. Kóródi-Juhász Zsolt 
  polgármester                  jegyzı 
 
 
 
  Nyikos István          Varga Gyula 
      hitelesítı              hitelesítı 


