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Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
 2009. május 11-én

megtartott  rendkívüli  nyílt  üléséről

Helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
8130 Enying, Kossuth u. 26.

Jelen vannak: Tóth Dezső polgármester, Dr. Lelkes Ákos alpolgármester
Bíró Attila Károly, Botos Sándor, Gál Balázs, Mohai Istvánné, 
Nagy József  Ödön,  Nyikos  István,  Szabó Attila,  Venczel  Zita 
képviselők

Szörfi István jegyző, Mihályfi Gábor aljegyző
Vassné Zsemberi Katalin jegyzőkönyvvezető

Tóth Dezső polgármester köszönti a megjelenteket és a városi televízió nézőit. Megállapítja, 
hogy a képviselők 10 fővel,  határozatképes számban megjelentek és az ülést 07.30 órakor 
megnyitja.  A  jegyzőkönyv  hitelesítésére  felkéri  Nagy  József  Ödön  és  Nyikos  István 
képviselőket, a jegyzőkönyv vezetésére pedig Vassné Zsemberi Katalint. Elmondja, hogy az 
ülés  összehívására  azért  volt  szükség,  mert  adódtak  határidős  feladatok,  amelyekben  a 
testületnek  döntenie  kell,  illetve  a  korábbi  rendes  testületi  ülésen  több  fontos  kérdés 
elfogadásához szükséges minősített többség nem volt meg, így szükségessé vált  az újbóli 
szavazás. Ismerteti az ülés napirendi pontjait, módosító javaslata, hogy 7-es pontként vegyék 
fel  a napirendre „Enying város szennyvíz-elvezetés és tisztítás” projekt  első fordulójához 
kapcsolódó jogi tanácsadói feladatok ellátására beérkezett ajánlatok közül történő választást, 
illetve  8-as  pontként  Bánffyhunyadi  testvérvárosból  érkezett  meghívás  megtárgyalását. 
Hozzászólás,  több módosító javaslat nem lévén kéri,  hogy aki az első napirend módosító 
javaslatával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal 7-es pontként felvette a napirendre „Enying város  
szennyvíz-elvezetés  és  tisztítás”  projekt  első  fordulójához  kapcsolódó  jogi  tanácsadói  feladatok  
ellátására beérkezett ajánlatok közül történő választást.

Tóth Dezső polgármester kéri, hogy aki a második napirend módosító javaslatával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A  Képviselő-testület  10  igen  egyhangú  szavazattal  8-as  pontként  felvette  a  napirendre  a  
Bánffyhunyadi testvérvárosból érkezett meghívás megtárgyalását

Tóth  Dezső  polgármester  kéri,  hogy  aki  a  teljes,  módosított  napirenddel  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta.

N a p i r e n d:



Nyílt ülés :

1.) A  helyi  hulladékkezelési  közszolgáltatás  rendjéről,  a  településtisztaság  egyes  
kérdéseiről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 6/2007. (III. 01.) 
számú rendelet módosításáról

2.) A  vásárokról  és  piacokról szóló  22/1999.  (XI.  24.)  számú  helyi  rendelet 
módosításáról

3.) Ingatlancsere ajánlat elfogadása (Enyingi Agrár Zrt.)

4.) Ingatlan  versenytárgyalás  útján  történő  értékesítése,  kikiáltási  ár 
meghatározása (Szabadság tér 10.)

5.) OLLÉ  Program  közbeszerzési  eljárás  eredményének  elfogadása, 
felhatalmazás szerződés kötésére

6.) Alapító okiratok módosítása

7.) „Enying város szennyvíz-elvezetés és tisztítás” projekt első fordulójához 
kapcsolódó jogi tanácsadói feladatok ellátására beérkezett ajánlatok közül 
történő választás

8.) Bánffyhunyadi testvérvárosból érkezett meghívás megtárgyalása

1.) A  helyi  hulladékkezelési  közszolgáltatás  rendjéről,  a  településtisztaság  egyes 
kérdéseiről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 6/2007. (III. 01.) számú 
rendelet módosításáról

Tóth Dezső polgármester ismerteti az előterjesztést és a rendeletmódosító javaslatot. Kérdés, 
észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a rendeletmódosító javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon.

A  Képviselő-testület  10  igen  egyhangú  szavazattal  a  helyi  hulladékkezelési  
közszolgáltatás  rendjéről,  a  településtisztaság  egyes  kérdéseiről  és  a  
közszolgáltatás  díjának  megállapításáról  szóló 6/2007.  (III.  01.)  számú 
rendeletének  módosításáról jelen  jegyzőkönyv  mellékletét  képező  19/2009.  (V.  11.) 
számú rendeletet alkotja.

2.) A vásárokról és piacokról szóló 22/1999. (XI. 24.) számú helyi rendelet módosításáról

Tóth Dezső polgármester ismerteti az előterjesztést és a rendeletmódosító javaslatot. Kérdés, 
észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a rendeletmódosító javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal  a vásárokról és piacokról szóló 
22/1999. (XI. 24.) számú  rendeletének módosításáról jelen jegyzőkönyv mellékletét  
képező 20/2009. (V. 11.) számú rendeletet alkotja.
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3.) Ingatlancsere ajánlat elfogadása (Enyingi Agrár Zrt.)

Tóth  Dezső  polgármester  ismerteti  az  előterjesztést  és  a  határozati  javaslatot.  Kérdés, 
észrevétel  nem  lévén  kéri,  hogy  aki  a  határozati  javaslattal  egyetért,  kézfeltartással 
szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
156/2009. (V. 11.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  az  Enyingi  Agrár  Zrt.  (8134  Mátyásdomb-
Ágostonpuszta  székhelyű,  képviseli:  Szávay  Gábor 
vezérigazgató)  –  az  önkormányzat  tulajdonát  képező  Enying 
537  hrsz-ú,  valamint  a  társaság  tulajdonában  lévő  Enying 
2258/1,  2258/3  és  2262  hrsz-ú  ingatlanokat  érintő  – 
csereajánlatát elfogadja.

A  csereszerződés  megkötésével  járó  mindennemű  költség  az 
Enyingi Agrár Zrt-t terheli.

Felhatalmazza  a  Polgármestert  a  csereszerződés  aláírására. 
Ezzel  egyidejűleg  a  141/2009.  (IV.29.)  számú  határozatát 
visszavonja. 

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Határidő: folyamatos

4.) Ingatlan  versenytárgyalás  útján  történő  értékesítése,  kikiáltási  ár  meghatározása 
(Szabadság tér 10.)

Tóth  Dezső  polgármester  ismerteti  az  előterjesztést  és  a  határozati  javaslatot.  Kérdés, 
észrevétel  nem  lévén  kéri,  hogy  aki  a  határozati  javaslattal  egyetért,  kézfeltartással 
szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
157/2009. (V. 11.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy az Enying, Szabadság tér 10. szám alatti, 2290 
hrsz-ú ingatlan versenytárgyalás útján történő értékesítéséhez a 
kikiáltási árat bruttó 5 millió Ft-ban állapítja meg. Az ingatlan 
értékesítéséből  befolyó  összeget  fejlesztési  célra  kívánja 
fordítani.
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Felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt,  hogy  a  versenytárgyalási 
tájékoztatót ennek megfelelően állítsa össze.

Ezzel egyidejűleg a 435/2008. (XII.15.) számú határozatát és a 
140/2009. (IV.29.) számú határozatát visszavonja. 

Felelős: Tóth Dezső
Határidő: 2009. május 31.

5.) OLLÉ  Program  közbeszerzési  eljárás  eredményének  elfogadása,  felhatalmazás 
szerződés kötésére

Tóth  Dezső  polgármester  ismerteti  az  OLLÉ  Programiroda  által  megküldött  tájékoztató 
levelet  és  kéri,  hogy  a  testület  határozzon  arról,  hogy  a  szerződést,  mint  polgármester 
aláírhatja.  Ismerteti  a  határozati  javaslatot,  mely szerint:  „Enying Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  az  „OLLÉ-Program  keretében  elvégzendő  műfüves  
pályakorszerűsítési  munkák elvégzése” tárgyában kiírt  közbeszerzési  eljárás győztesével,  a  Strabag  
A.G. (A-9800 Spittal/ Drau Ortenburger str 27.) társasággal 1 db futsal méretű pálya kivitelezésére, a  
határozat  mellékletét  képező  árajánlat  szerint szerződést  köt.  Felhatalmazza  a  polgármestert  a  
szerződés aláírására.  Határidő:  2009.  május 13.  Felelős:  Tóth Dezső polgármester.” Hozzászólás, 
kérdés nem lévén kéri, hogy aki az elhangzott határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
158/2009. (V. 11.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  az  „OLLÉ-Program  keretében  elvégzendő 
műfüves  pályakorszerűsítési  munkák  elvégzése”  tárgyában 
kiírt közbeszerzési eljárás győztesével, a Strabag A.G. (A-9800 
Spittal/  Drau  Ortenburger  str  27.)  társasággal  1  db  futsal 
méretű  pálya  kivitelezésére,  a  határozat  mellékletét  képező 
árajánlat szerint szerződést köt. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2009. május 13.
Felelős: Tóth Dezső polgármester.

6.) Alapító okiratok módosítása

Tóth  Dezső  polgármester  ismerteti  az  előterjesztést  és  a  határozati  javaslatot.  Kérdés, 
észrevétel  nem  lévén  kéri,  hogy  aki  a  határozati  javaslattal  egyetért,  kézfeltartással 
szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
159/2009. (V. 11.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi 
CV.  törvényben  foglalt  kötelezettségének  eleget  téve 
felülvizsgálta  a  közfeladat  ellátásának  módját  szervezeti 
szempontból  az  irányítása  alá  tartozó  költségvetési  szervek 
tekintetében.  A  felülvizsgálat  eredményeként  megállapítja, 
hogy az irányítása alá tartozó – jelenleg működő – költségvetési 
szervek további működése 2009. július 1-je után is indokolt.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi 
CV.  törvényben  és  külön  jogszabályban  foglalt  előírásoknak 
megfelelően a költségvetési szervek besorolását végezzék el, és 
az  új,  módosított,  egységes  szerkezetű  alapító  okiratokat 
terjesszék elő a soron következő képviselő-testületi ülésre.

Határidő: 2009. május 30.
Felelős: Tóth Dezső polgármester,

Szörfi István jegyző

7.) „Enying város szennyvíz-elvezetés és tisztítás” projekt első fordulójához kapcsolódó 
jogi tanácsadói feladatok ellátására beérkezett ajánlatok közül történő választás

Tóth Dezső polgármester átadja a szót Szörfi István jegyzőnek.

Szörfi István  jegyző ismerteti „Enying Város szennyvíz-elvezetés és tisztítás” projekt jogi 
tanácsadói  feladatok  ellátásával  kapcsolatban  az  ajánlattevők  neveit  és  az  ajánlattételi 
összegeket.  Határozati  javaslata:  „Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  Enying  Város  szennyvíz-elvezetés  és  tisztítás  projekt első  forduló  során  a  jogi  
tanácsadói  feladatok  ellátása  kapcsán beérkezett  ajánlatok  közül  a  legalacsonyabb  ellenszolgáltatás  
összegű  ajánlatot  tevő  Hortyi-Venicz  Ügyvédi  Iroda  (székhely:  7000  Sárbogárd,  Ady  u.  208.)  
ajánlatát fogadja el. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: 2009. május 15.,  
Felelős: Tóth Dezső polgármester.”

Tóth Dezső  polgármester – hozzászólás, kérdés nem lévén – kéri, hogy aki az elhangzott 
határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
160/2009. (V. 11.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  „Enying  Város  szennyvíz-elvezetés  és 
tisztítás” projekt első forduló során a jogi tanácsadói feladatok 
ellátása  kapcsán beérkezett  ajánlatok  közül  a  legalacsonyabb 
ellenszolgáltatás összegű ajánlatot tevő Hortyi-Venicz Ügyvédi 
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Iroda (székhely: 7000 Sárbogárd, Ady u. 208.) ajánlatát fogadja 
el.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő:  2009. május 15.
Felelős: Tóth Dezső polgármester.

8.) Bánffyhunyadi testvérvárosból érkezett meghívás megtárgyalása

Tóth  Dezső  polgármester  elmondja,  hogy  Bánffyhunyad  testvérvárosból  megérkezett  a 
meghívó,  melynek  alapján  a  Bánffyhunyadi  Napokon,  május  23-tól  24-ig,  2  képviselőt 
látnának vendégül a testvérvárosban. Megkérdezi a jelenlévő képviselőket, hogy szeretne-e, 
illetve el tud-e utazni valaki a megadott időpontban Bánffyhunyadra? Jelentkező nem lévén, 
illetve más témában hozzászólás nem lévén megköszöni a részvételt és az ülést 7.42 perckor 
bezárja.

Enying, 2009. május 12.

Tóth Dezső Szörfi István
            polgármester       jegyző 

       Nagy József Ödön            Nyikos István
hitelesítő   hitelesítő
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