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

tartott  r e n d k í v ü l i  n y í l t  üléséről

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

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

Szörfi István jegyző
Závodni Lászlóné pénzügyi vezető

Viplak Tibor EVSZI vezető

Hiri Noémi műszaki ügyintéző
Drexler Katalin településfejlesztési ügyintéző

Szemerei Szilvia jegyzőkönyvvezető

Nem jelezte távolmaradását: Buza Lajos, Dr. Miljanovits György, 
Mohai Istvánné, Szabó Attila képviselők

Tóth Dezső  polgármester az ülést 15.04 órakor megnyitja, megállapítja, hogy a képviselők 
határozatképes számban megjelentek, létszámuk 9 fő. Köszönti a megjelent képviselőket, a 
városi televízió nézőit. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Gebula Béla Ákos és Dr. Lelkes 
Ákos képviselőket, a jegyzőkönyv vezetésére Szemerei Szilviát. 

A felkért képviselők a hitelesítést vállalják.

… Ismerteti  a  képviselőknek megküldött  napirendet.  Napirend-módosításként  javasolja  a 
nyilvános ülést követően zárt ülést tartani személyi kérdések megvitatására. Egyéb módosító 
javaslat nem lévén szavazásra bocsátja a zárt ülés napirendre vételét. Kéri, hogy aki azzal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a zárt ülést napirendre vételét elfogadta.

Tóth  Dezső polgármester  szavazásra  bocsátja  a  fentiek  szerint  módosított  napirend 
elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a módosított napirendet elfogadta.

N a p i r e n d:



Nyílt ülés 15.00 órától

1.) Közétkeztetés  közbeszerzési  tanácsadás  egyszerű  beszerzési  eljárás 
kapcsán érkezett ajánlatok értékelése (Az ajánlatok felbontására az 
ülést megelőzően a Pénzügyi Bizottság ülésén kerül sor.)

2.) OLLÉ Program – alapvető kérdések megvitatása

3.) „Enying  Város  szennyvízelvezetésének  és  szennyvízkezelésének  a 
kiépítése”  című  projekt  II.  fordulójához  kapcsolódó  pályázatban 
szereplő vállalások megvitatása

Előadó: Tóth Dezső
polgármester

Zárt ülés 

1.Személyi ügyek
Javaslat Dr. Óvári László az önkormányzat saját halottjának tekintésére

Előadó: Tóth Dezső
polgármester

Tóth Dezső polgármester napirend előtt szomorú tényről tájékoztatja a jelenlévőket és a TV 
nézőket. Enying Város Önkormányzata képviselője, a PüB. tagja, Dr. Óvári László, aki két 
cikluson  keresztül  volt  a  város  polgármestere,  és  két  cikluson  keresztül  önkormányzati 
képviselő, elhunyt.  Kéri, hogy egy perces néma felállással tisztelegjenek emléke előtt. 

1.Közétkeztetés  közbeszerzési  tanácsadás  egyszerű  beszerzési  eljárás  kapcsán  érkezett 
ajánlatok értékelése

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti,  hogy  az  ülést  megelőzően a  PüB.  rendkívüli  ülésén 
került  volna  sor  az  ajánlatok  kibontására,  de  az  ülés  határozatképtelen  volt.  Így  most  a 
testületnek kell felállítani a sorrendet. Kéri az ajánlatok felbontását.

Szörfi István jegyző sorban felbontja az ajánlatokat.

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti,  hogy  az  első  boríték  a  SEBIBER  Építőipari  és 
Kereskedelmi  Bt.  7122  Kakasd,  Kossuth  L.  u.  10.  Sebestyén  Lajos  ügyvezető  által  aláírt 
ajánlatát  tartalmazza.  Az  árajánlat  bruttó  2.520.000,-  Ft-ra  szól,  melyet  átutalással  kell 
kifizetni 15 napos fizetési határidővel. Az ajánlat a követelményeknek megfelel.

A  második  boríték  a  RÉKA-KER  Kft.  Mecseknádasd,  Felszabadulás  u.  38.  ajánlatát 
tartalmazza. Nettó ajánlati ár 1.400.000,- Ft, bruttó ajánlati ár 1.680.000,- Ft, a fizetési határidő 
30 nap.

A harmadik boríték a Hortyi-Venicz Ügyvédi Iroda 7000 Sárbogárd, Ady E. u. 208. ajánlatát 
tartalmazza.  Nettó  ajánlati  ár  1.900.000,-  Ft,  ÁFA-tartalom 380.000,-  Ft,  bruttó  ajánlati  ár 
2.280.000,- Ft

2/11



Szörfi István jegyző elmondja, hogy a kiírás szerint a legalacsonyabb összegre szóló ajánlat 
nyer. 

Tóth  Dezső polgármester  a  kiírásnak  megfelelően  rangsorolja  a  beérkezett  ajánlatokat, 
megállapítja,  hogy  a  legkedvezőbb  ajánlatot  a  RÉKA-KER  Kft.  adta  1.680.000,-  Ft-tal,  a 
második  a  Hortyi-Venicz  Ügyvédi  Iroda  ajánlata  2.280.000,-  Ft-tal,  a  harmadik  pedig  a 
SEBIBER Bt. ajánlata 2.520.000,- Ft-tal.

Szörfi István jegyző ismerteti a határozati javaslatot, mely szerint a Képviselő-testület úgy 
határozott,  hogy  a  közétkeztetés  közbeszerzési  eljárásának  lebonyolítására  benyújtott 
ajánlatok  közül  a  legkedvezőbb  ajánlatot  tevő  RÉKA-KER  Kft.  (székhely:  7695 
Mecseknádasd, Felszabadulás u. 38., képviseli: Arnold János ügyvezető) ajánlattevő ajánlatát 
fogadja  el  bruttó  1.680.000,-  Ft  értékben.  Felhatalmazza  a  polgármestert  a  szerződés 
aláírására. Amennyiben meghiúsul a szerződéskötés, úgy a második legkedvezőbb ajánlatot 
tevővel, a Hortyi-Venicz Ügyvédi Iroda (7000 Sárbogárd, Ady E. u. 15. képviseli: Dr. Hortyi 
Sándor)  ajánlattevővel  köt  szerződést.  Határidő:  2009.  június  15.  Felelős:  Tóth  Dezső 
polgármester.

Nagy József Ödön képviselő javasolja, hogy a módosuló ÁFA törvény miatt a határozatban 
úgy szerepeljen az ajánlati ár, hogy 1.400.000,- Ft + ÁFA.

Szörfi István jegyző ezzel a módosítással javasolja elfogadásra a megfogalmazott határozati 
javaslatot.

Tóth Dezső polgármester - egyéb hozzászólás nem lévén - szavazásra bocsátja a határozati 
javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
190/2009. (VI. 11.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy  Enying  város  közétkeztetése  közbeszerzési 
eljárásának  lebonyolítására  benyújtott  ajánlatok  közül  a 
legkedvezőbb  ajánlatot  tevő  RÉKA-KER  Kft.  (székhely:  7695 
Mecseknádasd,  Felszabadulás  u.  38.,  képviseli:  Arnold  János 
ügyvezető) ajánlattevő ajánlatát fogadja el  nettó 1.400.000,- Ft 
+ÁFA értékben.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Amennyiben  meghiúsul  a  szerződéskötés,  úgy  a  második 
legkedvezőbb ajánlatot tevő Hortyi-Venicz Ügyvédi Iroda (7000 
Sárbogárd,  Ady  E.  u.  15.  képviseli:  Dr.  Hortyi  Sándor) 
ajánlattevővel köt szerződést. 

Határidő: 2009. június 15.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
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2. OLLÉ Program – alapvető kérdések megvitatása

Hiri Noémi műszaki ügyintéző elmondja, hogy a TFB tegnapi ülésén az 1240 hrsz-ú, Petőfi 
utcai  ingatlanon  található  aszfaltos  pálya  területét  javasolta  kijelölni  a  műfüves  pálya 
helyszínéül.

Gebula Béla Ákos képviselő szerint erről egyszer már döntöttek.

Szörfi István jegyző elmondja, hogy erről nem volt testületi döntés, a testület nem jelölte ki a 
konkrét helyet.

Gál Balázs képviselő ismerteti,  hogy legutoljára arról beszélt a testület,  hogy az aszfaltos 
pályát meghagyja, és mellette építik meg a műfüves pályát.

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  TFB  által  elfogadott  határozati  javaslatot.  Egyéb 
hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a műfüves pálya helyének kijelölésére irányuló 
határozati  javaslatot.  Kéri,  hogy  aki  a  javaslat  elfogadásával  egyetért,  kézfeltartással 
szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
191/2009. (VI. 11.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy az OLLÉ Program keretében megvalósítandó 
futsal műfüves pálya helyszínéül az Enying, 1240 hrsz-ú, Petőfi 
S. utcai ingatlanon található aszfaltos pálya területét jelöli ki.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Závodni Lászlóné pénzügyi vezető ismerteti, hogy a határozatminta üres részeit csak akkor 
tudja  kitölteni  a  testület,  ha  az  általa  írt  tájékoztató  levél  szerinti  konkrét  döntéseket 
meghozza, illetve a hitelfelvételhez dönt a bankgarancia igénybevételéről, ingatlanfedezet-
felajánlásról, működtetésről.

Gebula Béla Ákos képviselő nem érti, hogyan lehetséges, hogy a testület kezdettől fogva 
kerítéssel  kérte  a  pálya  kialakítását,  most  pedig  csupán  opcióként  szerepel  a  kerítés. 
Véleménye szerint  az  EVSZI  az ajánlatnál  olcsóbban el  tudná készíteni  azt  2,5  m magas 
kerítéssel  számolva  az  utcafronton,  és  a  patak  felöl  is  elkerítve  az  ingatlant.  Véleménye 
szerint a kemény fa kapu megfelel. Az áramszolgáltatás szintén opcióként szerepel, ezt illene 
bevenni a megvalósításba. Bankgaranciaként javasolja magát az ingatlant felajánlani.

Závodni Lászlóné pénzügyi vezető elmondja, hogy az érintett ingatlan forgalmi értéke alig 
éri el a 2 millió Ft-ot, ilyen értékben nem fogja elfogadni a bank.

Szörfi István jegyző javasolja zárt ülésen folytatni a napirendi pont megvitatását.
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Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja az ügyrendi javaslatot.  Kéri,  hogy aki azzal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodással az ügyrendi javaslatot  
nem fogadta el.

Viplak  Tibor EVSZI  vezető  szerint  minden  bizonnyal  olcsóbban  meg  tudják  építeni  a 
kerítést. Fontosnak tartja az ingatlan patak felöli védelmét is megoldani.

Gebula  Béla  Ákos képviselő  ismerteti,  hogy  a  helyszíni  bejárás  alkalmával  a  jelenlévő 
mérnökök által elmondottak alapján készült a kalkuláció,  amiben úgy terveztek,  hogy az 
utcafronton  végig  készítenek  csak  kerítést.  Visszagondolva  a  szeméttelep  kerítésére  és  a 
méreteket arányosítva az árajánlatot elrugaszkodottnak tartja.

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy a két szomszédos ingatlan kerítése leér egészen a 
patak partig, így elegendő a két hosszanti oldal elkerítéséről gondoskodni.

Nagy József Ödön képviselő szerint jó példa az eset arra, mennyire nincs előkészítve egy-
egy  döntés.  Véleménye  szerint  az  ingatlan  körbekerítése  mellett  a  műfüves  pálya 
körbekerítését  is  meg  kellene  oldani.  Javasolja  a  költségvetésben  szereplő  összeget 
biztosítani, és megbízni az EVSZI-t a kerítés elkészítésével.

Gebula Béla Ákos képviselő ismerteti, hogy a pálya két szabadon álló szélénél labdafogó 
háló kerül kialakításra, az egyik oldalon 15 m helyett 20 m hosszúságban. A pálya körül lesz 
egy  szegélyléc,  ami  megakadályozza  a  gumisalak  lefolyását.  A  kispadoknál  viacoloros 
burkolatot kap. Véleménye szerint nincs szükség a pálya közvetlen körülkerítésére, mert úgy 
sincs  akkora  kerítés,  amin  ne  lehetne  átrúgni  a  labdát.  A  műfüves  pálya  mellett  pedig 
kialakítható  a  későbbiekben  egy  valódi  füves  pálya  is.  A  költségbiztosításra  vonatkozó 
javaslattal egyetért.

Tóth  Dezső polgármester  szavazásra  bocsátja  az  1.816.416,-  Ft  biztosítására,  EVSZI 
megbízására irányuló határozati javaslatot. Kéri, hogy aki a javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
192/2009. (VI. 11.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy az OLLÉ Program keretében épülő műfüves 
labdarúgó pályát körülvevő kerítés megvalósítására 1.816.416,- 
Ft-ot biztosít a működési hitel terhére. 

Az  utcafronti  és  patakmenti  kerítés  elkészítésével  megbízza 
Enying Város Szolgáltató Intézményét.

Határidő:

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Viplak Tibor EVSZI vezető
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Gebula Béla Ákos képviselő elmondja, hogy a világító berendezések, kandelláberek, és az 
állomásrész benne van a teljes költségben. Egyedül az E.ON-tól kell odavezetni az áramot, 
aminek megoldása az önkormányzat feladata.

Závodni  Lászlóné pü.  vezető  szerint  az  önkormányzat  úgy  is  dönthet,  hogy  ezzel  a 
munkával is a kivitelező céget bízza meg. Ha az önkormányzat maga kívánja szervezni, erre 
az esetre kértek egy árajánlatot szakembertől, amit a képviselők megkaptak.

Viplak  Tibor EVSZI  vezető  elmondja,  hogy  a  mobil  aggregátor  biztosítása  egyszeri 
alkalomra történne abban az esetben, ha a vezeték kiépítése nem történne meg az átadásig. 
Ekkor a világító berendezések átadásához volna szükség az aggregátorra, és erre az egyszeri 
használatra kérne a kivitelező 192.500,- Ft+ÁFA összeget. Az önkormányzatnak háromszor 
16 A-t kellene megvásárolnia plusz az egyik villanyoszloptól kellene az áramot elvezetni a 
csatlakozópontig. Ehhez engedélyek beszerzésére, adminisztráció ellátására és a tényleges 
kiépítésre van szükség. A Magyar és Társa 2000 Kft. nyújtott be ajánlatot erre vonatkozóan.

Kisebb vita alakul ki a Program korábbi és jelenlegi szakaszában elhangzottak ellentmondásaival kapcsolatban.

Tóth  Dezső polgármester  javasolja  elfogadni  a  Magyar  és  Társa  2000  Kft.  ajánlatát,  és 
megbízni  a  Kft-t  a  munkálatok  elvégzésével.  Kérdés,  hozzászólás  nem  lévén  szavazásra 
bocsátja a javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
193/2009. (VI. 11.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy az OLLÉ Program keretében épülő műfüves 
labdarúgópálya  villamos  csatlakozó  vezeték  kialakításával  a 
Magyar  és  Társa  2000  Kft.-t  (székhely:  8131  Balatonbozsok, 
Mikszáth K. u. 3/a. képviseli: Magyar Csaba ügyvezető) bízza 
meg 179.694,- Ft+ 20% ÁFA, azaz bruttó 215.633,- Ft vállalási 
áron. A kivitelezés költségének forrása a működési hitel. 

Felhatalmazza  a  polgármestert  a  vállalkozói  szerződés 
aláírására.

Határidő:

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Viplak Tibor EVSZI vezető

Závodni Lászlóné pü. vezető elmondja, hogy a bankgarancia azt jelenti, hogy a hitelösszeg 
80%-ára  a  bank  kezességet  vállal  1.610.000,-  Ft-ért.  Tehát,  ha  az  önkormányzat  olyan 
helyzetbe kerül, hogy nem tud fizetni, a bank akkor is fizeti a részleteket, de az 1.610.000,- Ft-
ot  akkor is  ki kell  fizetni,  ha az önkormányzat  nem kerülne fizetésképtelen helyzetbe.  A 
fennmaradó  20%-ra  biztosítékot  kell  adni.  Ha  az  önkormányzat  igénybe  veszi  a 
bankgaranciát, akkor kb. 5-6 millió Ft-ra kell jelzálogjogot felajánlani, ha nem veszi igénybe, 
úgy kb. 27-30 millió Ft-ra.
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Venczel  Zita képviselő  szerint  igénybe  kell  venni  a  bankgaranciát  tekintve,  hogy  a 
csatornázáshoz is hitelt kell felvenni. Ha 20-30 millió Ft-os ingatlanra jelzálogjogot terhel az 
önkormányzat, nem tudnak majd hitelt felvenni a csatornázáshoz.

Gebula Béla Ákos képviselő szerint végig kellene nézni a forgalomképes ingatlanokat.

Tóth Dezső polgármester az ingatlanok áttekintéséhez 10 perc szünetet rendel el.

Az ülés 10 perc szünet után 16.00 órakor változatlan képviselői létszámmal folytatódik.

Tóth Dezső polgármester rövid egyeztetést követően megfogalmazza a határozati javaslatot, 
mely szerint az önkormányzat a Balatonbozsok, Civil  Ház ingatlant ajánlja fel jelzálogjog 
alapítására.  Szavazásra  bocsátja  a  határozati  javaslat  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  azzal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
194/2009. (VI. 11.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy az OLLÉ Program keretében épülő műfüves 
labdarúgópálya  megvalósításához  szükséges  hitelfelvételhez 
jelzálogjog  alapítására  felajánlja  a  8131  Balatonbozsok, 
Mikszáth K. u. 1. szám alatti Civil Ház ingatlant.

Szörfi István jegyző felhívja rá a figyelmet, hogy a bankgaranciáról is külön döntés kell.

Tóth  Dezső polgármester  megfogalmazza  a  határozati  javaslatot,  mely  szerint  az 
önkormányzat a hitelfelvételnél bankgaranciát kíván igénybe venni, a Hitelgarancia Zrt. által 
vállalt  kezességvállalás  a  lefedett  hitelösszeg  max.  80%-a,  melynek  díja  a  mellékelt 
számítások szerint kerül megállapításra. Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja 
a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
195/2009. (VI. 11.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy az OLLÉ Program keretében épülő műfüves 
labdarúgópálya  megvalósításához  szükséges  hitelfelvételhez 
bankgaranciát kíván igénybe venni. A Hitelgarancia Zrt.  által 
vállalt  kezességvállalás  a  lefedett  hitelösszeg  max.  80%-a, 
melynek  díja  a  mellékelt  számítások  szerint  kerül 
megállapításra.

Tóth Dezső polgármester az előbbi döntések alapján kiegészíti a melléklet szerinti határozati 
javaslat mintát,  mely szerint a költségelőirányzat 27.874.779,- Ft,  a saját forrást az Enying 
1241 hrsz,ú ingatlan testesíti meg. A futamidő 15 év, türelmi idő nélkül. A hitelösszeg 80%-
ára bankgaranciát vesz igénybe, az Enying 1241 hrsz-ú ingatlant ajánlja fel. A bankgarancia 
díját Enying Város Önkormányzata fizetni fogja. A megépülő pályát ki fogja üzemeltetni?
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Szörfi  István jegyző  javasolja,  hogy  az  EVSE  pályához  hasonlóan  az  EVSZI  legyen  az 
üzemeltető.

Tóth  Dezső polgármester  folytatja  a  határozat  minta  kitöltését,  miszerint  a  pálya 
üzemeltetője az EVSZI lesz. Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati 
javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
196/2009. (VI. 11.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az 
Országos Labdarúgópálya Létesítési Program (OLLÉ) keretében 
épülő  műfüves  labdarúgópálya  finanszírozásáról  az  alábbi 
határozatot hozza.

1. A  hitelcél  jóváhagyása,  a  beruházás 
költségelőirányzatának elfogadása

A Képviselő-testület  jóváhagyja  az  OLLÉ  program  keretében 
megvalósuló beruházást az alábbi paraméterekkel.

A beruházás megnevezése: műfüves labdarúgópálya-építés
A megépülő pálya típusa: futsal
Helyszíne: Enying, 1241 hrsz

Költségelőirányzat: 27.874.779,- HUF
Ebből saját forrás (5%):   1.393.739,- HUF
Idegen forrás (95%): 26.481.040,- HUF

Az  5% saját  forrást  az  Enying,  1241  hrsz-ú  ingatlan  testesíti 
meg, mely a beruházás helyszíne.

2. Döntés a hitel felvételről

A Képviselő-testület előtt pontosan ismert a Magyar Fejlesztési 
Bank  (MFB)  „Sikeres  Magyarországért”  Önkormányzati 
Hitelprogram,  valamint  a  Kormány  363/2007.  (XII.  23.) 
rendelete  az  Országos  Labdarúgópálya  Létesítési  Program 
keretében  megvalósuló  beruházások  támogatásáról  szóló 
jogszabály  feltételrendszere.  Ezek  ismeretében  a  Képviselő-
testület eldönti, hogy a beruházás megvalósításához szükséges 
külső forrást az MFB-től felvett hitel képezi.

A hitelösszeg: 26.481.040,- HUF
Futamidő: 15 év
Türelmi idő: 0 év

3. Döntés a biztosítékok felajánlásáról
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A  Képviselő-testület  eldönti,  hogy  a  hitel  biztosítékául  a 
Hitelgarancia Zrt. által nyújtott bankgaranciát veszi igénybe a 
felvett hitelösszeg 80%-ára bankgaranciaként. Ennek mértéke a 
fennálló  tőketartozás  80  %-a,  melyet  minden  év  elején,  egy 
összegben köteles megfizetni. A felvett hitelösszeg 20 %-ára a 
következő  helyrajzi  számú  önállóan  forgalom  képes,  nem 
önkormányzati  törzsvagyont  képező,  1/1  tulajdonban  lévő 
ingatlanokat  ajánlja  fel:  Enying  85  hrsz,  8131  Balatonbozsok, 
Mikszáth K. u. 1.

4. Döntés a hitel és járulékainak megfizetésével kapcsolatos 
kötelezettségvállalásról, illetve ezen kötelezettségeknek a 
hitel  futamideje  alatti  éves  költségvetésekben  való 
betervezéséről és jóváhagyásáról

A  Képviselő-testület  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a 
felveendő  hitel  törlesztő-részleteit,  valamint  a  kapcsolódó 
bankgarancia díját Enying Város Önkormányzata fizetni fogja. 
A  fennálló  kötelezettségét  és  az  esedékes  törlesztést  minden 
évben betervezi az éves költségvetésébe.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Országos 
Labdarúgópálya  Létesítési  Program  (OLLÉ)  keretében  épülő 
műfüves  labdarúgópálya  finanszírozásához  igénybe  veendő 
hitel szerződésének aláírására.

5. Döntés az üzemeltetésről

A  Képviselő-testület  úgy  döntött,  hogy  a  megépülő  pályát 
Enying  Város  Szolgáltató  Intézménye  fogja  üzemeltetni.  A 
beruházás  után  az  Általános  Forgalmi  Adó  összegét  az 
Önkormányzat nem igényli vissza.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Viplak Tibor EVSZI vezető

Határidő: azonnal

3. „Enying Város szennyvízelvezetésének és szennyvízkezelésének a kiépítése” című 
projekt II. fordulójához kapcsolódó pályázatban szereplő vállalások megvitatása

Tóth Dezső polgármester ismerteti a tárgyban kiküldött rendkívüli előterjesztést, mely jelen 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.

16.08 órakor Nagy József Ödön képviselő elhagyja a tanácstermet, a testület létszáma 8 fő.

Drexler Katalin településfejlesztési ügyintéző elmondja, hogy a fenntarthatóság keretében 
kevesebb  feladatot  lehet  vállalni,  mert  az  első  fordulóban  a  pályázatíró  sokat  bejelölt. 
Javasolja  úgy  kiválasztani  a  feladatokat,  hogy  az  ne  jelentsen  többletfeladatot  az 
önkormányzatnak. Javasolja az összes keletkezett hulladék mennyiségének csökkentését,  a 
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partnerség  építését  a  projekttervezés  és  végrehajtás  során.  Az  esélyegyenlőség  keretében 
javasolja  nők számát a foglalkoztatottak közt,  a  vállalati,  szervezeti  gyermekintézmények 
fenntartását, melynek során elegendő egy játszósarok kialakítása. Az RMT készítője vállalná 
a  környezeti  szempontú  tanúsítás  szerinti  működést,  szerintük  vállalható.  Továbbá  a 
megvalósításban közhasznú foglalkoztatási  programelem is  tervezhető.  Megfogalmazza  a 
határozati javaslat alapját, kéri kiegészíteni a testület által választott feladatokkal.

Szörfi István jegyző szerint az ISO kialakítása horribilis összeg.

Venczel  Zita képviselő  egyetért,  az  auditálás,  és  kétévente  a  minősítés  sokba  kerül. 
Alkalmazni kellene egy külön kollégát erre a feladatra, és rengeteg papírmunkával jár.

Viplak Tibor EVSZI vezető aggodalmát fejezi ki a vállalt feladatok mérését illetően, hiszen 
ezeket  számon  fogják  kérni.  A  keletkezett  hulladék  mennyiségét  a  Zöldfok  Zrt.  számon 
tartja, ez abszolút nyomon követhető.

Szörfi István jegyző javasolja a létrejövő létesítmény környezetében a forgalomnövekedést 
okozó útvonalakon terheléscsillapító intézkedéseket választani.

Závodni  Lászlóné pü.  vezető  elmondja,  hogy  az  üvegházhatású  anyagok  kibocsátása 
választása esetén mérőműszeres dokumentációt kérnének, ezért ezt nem javasolja.

Drexler Katalin településfejlesztési ügyintéző javasolja a másodlagos alapanyag felhasználás 
arányának növelését. 

Tóth  Dezső polgármester  –  egyéb  kérdés,  hozzászólás  nem  lévén  –  az  elhangzott 
javaslatokat  összefoglalva  ismerteti  a  határozati  javaslatot,  mely  szerint  a  testület  a 
másodlagos  alapanyag  felhasználás  arányának  növelését,  a  forgalomnövekedést  okozó 
útvonalakon terheléscsillapító intézkedéseket, és a partnerség építését választja. Szavazásra 
bocsátja  a  határozati  javaslat  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  azzal  egyetért,  kézfeltartással 
szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
197/2009. (VI. 11.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  Enying  város  szennyvízelvezetésének  és 
szennyvízkezelésének  a  kiépítése  projekt  II.  fordulójához 
kapcsolódó  pályázati  anyagban  a  fenntarthatóság  keretében  az 
alábbi feladatokat vállalja:

1. Másodlagos alapanyag felhasználás arányának növelése a teljes 
alapanyag felhasználáson belül,

2. A létrejövő létesítmény környezetében a forgalomnövekedést 
okozó útvonalakon terheléscsillapító intézkedések történnek,

3. Partnerség építés a projekttervezés és végrehajtás során.

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóth Dezső polgármester
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Gebula  Béla  Ákos képviselő  az  esélyegyenlőség  keretében  javasolja  az  esélyegyenlőségi 
célcsoportok  helyzetét  javító  alapítványok  támogatását,  a  közhasznú  foglalkoztatási 
programelemet, valamint a vállalati, szervezeti gyermekintézményt.

Tóth  Dezső polgármester  -  kérdés,  hozzászólás  nem  lévén  -  szavazásra  bocsátja  az 
elhangzott javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
198/2009. (VI. 11.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  Enying  város  szennyvízelvezetésének  és 
szennyvízkezelésének  a  kiépítése  projekt  II.  fordulójához 
kapcsolódó  pályázati  anyagban  az  esélyegyenlőség  keretében  az 
alábbi feladatokat vállalja:

1. A szervezet támogat esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetét 
javító alapítványokat, civil szervezeteket,

2. A megvalósításban közhasznú foglalkoztatási  programelem is 
tervezett,

3. Vállalati, szervezeti gyermekintézmények fenntartása.

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Tóth Dezső polgármester – egyéb hozzászólás nem lévén – megköszönve a képviselők és a 
hivatal munkatársainak munkáját, a TV nézők figyelmét a nyílt ülést 16.20 órakor bezárja.

Enying, 2009. június 14.

  Tóth Dezső Szörfi István
polgármester      jegyző

Gebula Béla Ákos Dr. Lelkes Ákos
       hitelesítő      hitelesítő
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