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Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
 2009. augusztus 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, Buza Lajos, Buzási Beáta, Gál 
Balázs,  Gebula  Béla  Ákos,  dr.  Miljánovits  György,  Mohai 
Istvánné,  Nagy  József  Ödön,  Nyikos  István,  Venczel  Zita 
képviselők

Mihályfi  Gábor  aljegyző,  Závodni  Lászlóné  pénzügyi  vezető 
Tolnai Zsuzsanna óvodavezető, Kiss Andrea ESZI vezető, Bedi 
Andrea HBF Gimn. és Ált. Isk. igazgató 
Vassné Zsemberi Katalin jegyzőkönyvvezető

Tóth Dezső polgármester köszönti a megjelenteket és a Városi Televízió nézőit, megállapítja, 
hogy a képviselők 13 fővel, határozatképes számban megjelentek és az ülést 15.45 perckor 
megnyitja.  A  jegyzőkönyv  hitelesítésére  felkéri  Gebula  Béla  Ákos  és  dr.  Lelkes  Ákos 
képviselőket,  a  jegyzőkönyv  vezetésére  pedig  Vassné  Zsemberi  Katalint.  Ismerteti  a 
napirendet,  módosító  javaslata,  hogy  5-ös  pontként  vegyék  fel  a  napirendre  a 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium levelében foglalt szolgáltatási díj megfizetésére 
vonatkozó  megkeresést.  Több  módosító  javaslat  nem  lévén  kéri,  hogy  aki  a  napirend 
módosítással egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A  Képviselő-testület  13  igen  egyhangú  szavazattal  5-ös  pontként  felvette  a  napirendre  a  
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium szolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó megkeresését.

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

A Képviselő-testület 13 igen egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta.

N a p i r e n d:

Nyílt ülés :

1.) Az  átmeneti  időszakra  vonatkozó  közétkeztetési  szolgáltatási  ajánlatok 
elbírálása

2.) A „Kabókapuszta és Környéke Lakosságáért” Alapítvány kérelme



3.) Feladat átvállalási megállapodás módosítása (II. háziorvosi körzet)

4.) A  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatról  szóló,  és  az  egyes  szociális 
ellátásokról szóló rendeletek módosítása  

5.) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium szolgáltatási díj megfizetésére 
vonatkozó megkeresése

1.) Az átmeneti időszakra vonatkozó közétkeztetési szolgáltatási ajánlatok elbírálása

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy a Süllős & Süllős Bt-vel megkötött közétkeztetési 
szolgáltatási  szerződés  2009.  augusztus  26-án  le  fog  járni,  így  27.  napjától  új  céget  kell 
megbízni a szolgáltatás elvégzésével,  vagy – amennyiben lehetőség van rá – a Bt-vel kell 
meghosszabbítani a szerződést. Elmondja, hogy az előző rendkívüli testületi ülésen hozott 
határozatnak megfelelően felvette a kapcsolatot több, közétkeztetést végző céggel, és ezek 
közül 4 cég adta be ajánlatát. Megkérdezi, hogy a beérkezett ajánlatokkal kapcsolatosan van-
e valakinek kérdése, észrevétele?

Mihályfi Gábor aljegyző elmondja, hogy a Süllős & Süllős Bt. levelében felajánlotta, hogy a 
szolgáltatást továbbra is folytatná, így – ahogy az az informális ülésen is elhangzott – fel 
fogják venni a céggel a kapcsolatot, és amennyiben eredményesek lesznek a tárgyalások, és 
lehetőség van rá, akkor ők folytatnák a szolgáltatást. Ha viszont nem tudnak megállapodni, 
akkor az ajánlattevők közül kell a testületnek szolgáltatót választania. Kéri, hogy most abban 
határozzon a testület, hogy a Süllős & Süllős Bt-vel ki folytassa le a tárgyalásokat, milyen 
jogkörrel felruházva.

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy ő természetesen részt vesz a Bt-vel lefolytatandó 
tárgyalásokon, de nem szeretne ilyen fontos kérdésekben egyedül dönteni,  szeretné,  ha a 
testületből többen részt vennének a megbeszéléseken.

Nagy József Ödön képviselő javasolja, hogy hozzanak létre egy ideiglenes bizottságot erre a 
célra, például a közbeszerzés kapcsán létrehozott értékelő bizottság megfelelő lenne.

Gebula Béla Ákos képviselő megjegyzi, hogy az értékelő bizottságnak elég nagy a létszáma.

Tóth Dezső  polgármester  elmondja,  hogy a  csütörtöki  nap lenne alkalmas a  tárgyalásra, 
hogy  azt  követően  aztán  a  pénteki  napon  meghozhassák  a  végleges  döntést, 
módosíthassanak a közbeszerzési kiíráson.

Mihályfi  Gábor aljegyző  elmondja,  hogy  a  határozati  javaslat:  „Enying  Város  
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 245/2009. (VII.02.) számú határozat  
alapján megalakított közbeszerzési értékelő bizottság, illetve Enying Város Polgármestere folytasson  
egyeztető  tárgyalásokat  a  Süllős  &  Süllős  Bt-vel,  a  jelenleg  fennálló  közétkeztetési  szolgáltatási  
szerződés  meghosszabbítási  lehetőségével  kapcsolatban.  A  tárgyalások  alapját  képezzék  az  alábbi  
kikötések:
- a Süllős & Süllős Bt. által vásárolt ingatlanon a főzőkonyha megépítése 2 éven belül,
- a jelenlegi főző- illetve tálalókonyhák felújítása,
- illetve az ajánlatban szereplő szolgáltatási árak csökkenthetősége.
Határidő: 2009. augusztus 14.”   
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Venczel Zita képviselő megkérdezi, hogy az augusztus 14-i időpont a megbeszélésre nem túl 
késői időpont-e, mivel a közbeszerzési felhívás megjelenési ideje is erre az időpontra esik?

Mihályfi Gábor aljegyző elmondja, hogy a felhívást még 14-én vissza lehet hívni. Javasolja, 
hogy a határozati javaslatban szerepeljen még a felelős személye, a polgármestert, illetve a 
közbeszerzési értékelő bizottságot megjelölve.

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

A Képviselő-testület 13 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
253/2009. (VIII. 11.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a 245/2009. (VII.02.) számú határozat alapján 
megalakított  közbeszerzési  értékelő  bizottság,  illetve  Enying 
Város  Polgármestere  folytasson  egyeztető  tárgyalásokat  a 
Süllős  &  Süllős  Bt-vel,  a  jelenleg  fennálló  közétkeztetési 
szolgáltatási  szerződés  meghosszabbítási  lehetőségével 
kapcsolatban.  A  tárgyalások  alapját  képezzék  az  alábbi 
kikötések:
- a  Süllős  &  Süllős  Bt.  által  vásárolt  ingatlanon  a 

főzőkonyha megépítése 2 éven belül,
- a jelenlegi főző- illetve tálalókonyhák felújítása,
- illetve  az  ajánlatban  szereplő  szolgáltatási  árak 

csökkenthetősége.

Határidő: 2009. augusztus 14.  
Felelős: Tóth Dezső polgármester

közbeszerzési értékelő bizottság

Bedi Andrea HBF Gimn. és Ált. Isk. igazgatója és Tolnai Zsuzsanna óvodavezető 15.54 perckor elhagyják az  
üléstermet.

2.) A „Kabókapuszta és Környéke Lakosságáért” Alapítvány kérelme

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 13 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
254/2009. (VIII. 11.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  402/2008.  (XII.03.)  számú  határozatát  az 
alábbiakban módosítja:
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A határozatban szereplő „…- az Enying 080/15 és 080/17 hrsz-ú 
területen hatszögletű fedett színek és pergola; az Enying 080/4  
hrsz-ú  ingatlanon  kötélpálya;  az  Enying  080/9  hrsz-ú 
ingatlanon  pedig  mászófal  létesítésére  irányuló  –  …” 
szövegrész helyébe a  „… - az Enying 080/8 hrsz-ú ingatlanon 
kültéri  gyakorló lovaspálya és kültéri  futószáras lovaspálya 
építése;  az  Enying  080/16  hrsz-ú  ingatlanon  multifunkciós 
sportpálya  felújítása;  az  Enying  080/17  hrsz-ú  ingatlanon 
pergola  kenyérsütővel,  kerámiaégető  kemence,  hatszögletű  
fedett  szín  korongozó asztalokkal  és  hatszögletű fedett  szín  
agroturisztikai  eszközök  tárolására;  az  Enying  080/4  hrsz-ú 
ingatlanon  kötélpálya  kialakítása;  az  Enying  080/9  hrsz-ú  
ingatlanon mászófal kialakítására irányuló - …” szövegrész 
kerül.

3.) Feladat átvállalási megállapodás módosítása (II. háziorvosi körzet)

Tóth Dezső polgármester ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester megjegyzi, hogy jelen megállapodás-módosítás a betegek 
ellátásával kapcsolatban változást nem fog jelenteni.

Tóth  Dezső  polgármester  –  kérdés,  észrevétel  nem  lévén  –  kéri,  hogy  aki  a  határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester 15.51 perckor elhagyja az üléstermet, a képviselők létszáma 12 fő.

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
255/2009. (VIII. 11.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  II.  számú  háziorvosi  körzetre  vonatkozó 
Feladat  átvállalási  szerződés  módosítását,  a  melléklet  szerinti 
tartalommal és formában elfogadja.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

4.) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló, és az egyes szociális ellátásokról szóló 
rendeletek módosítása  

Tóth Dezső polgármester átadja a szót Mihályfi Gábor aljegyzőnek.

Mihályfi Gábor aljegyző ismerteti az előterjesztését.
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Dr. Lelkes Ákos alpolgármester 15.52 perckor visszaérkezik az ülésterembe, a képviselők létszáma 13 fő.

Dr.  Miljánovits  György képviselő  véleménye  szerint  nem  lenne  szerencsés  dolog  a 
polgármesterre nézve,  ha minden egyes átmeneti segély kérelemben neki  kellene döntést 
hoznia,  szerinte  nem őt  kellene  megjelölni.  Az  Egészségügyi  Bizottság  –  ha szükséges  – 
többször is össze tud ülni, hogy döntéseket hozzon a kérelmek ügyében.

Mihályfi  Gábor aljegyző  tájékoztatja  a  jelenlévőket  a  krízishelyzetbe  került  személyek 
támogatásáról  szóló  kormányrendelet  alapján  a  támogatás  jogosultságának  feltételeiről, 
illetve a rendeletben szereplő határidőkről. 

Nagy  József  Ödön képviselő  megjegyzi,  hogy  dr.  Miljánovits  György  képviselő,  az 
Egészségügyi Bizottság elnöke – a gyakoribb bizottsági ülések tekintetében – csak a maga 
nevében  beszélt,  mert  ő,  mint  bizottsági  tag  nem  biztos,  hogy  tudja  vállalni  a  gyakori 
ülésezést.

Dr. Miljánovits György képviselő elmondja, hogy az eddigiek során is 90%-ban nemlegesek 
voltak  az  átmeneti  segély  kérelmek.  A  bizottság  tagjainak  van  egy  bizonyos  rálátása  a 
kérelmezők szociális helyzetére, így megalapozottabb döntéseket tud hozni, mint egymaga a 
polgármester.  „Több  szem  többet  lát.”  Nem  a  döntési  joghoz  ragaszkodik,  csak  a 
polgármester helyzetét szeretné megkönnyíteni, hogy ne kerüljön kellemetlen helyzetbe.

Tóth Dezső  polgármester elmondja,  hogy ő nem akar a feladat alól kibújni,  de egyet ért 
azzal, hogy „több szem, többet lát”. A bizottság 3-5 tagja nagyobb rálátással rendelkezik a 
kérelmezők  helyzetére,  mind  ő  egymaga.  Amennyiben  mégis  őt  jelöli  meg  a  képviselő-
testület  a  döntésre,  akkor  az  ügymenet  leegyszerűsödhet,  a  másik  esetben  ellenben  az 
Egészségügyi Bizottságnak sűrűn, háromnaponta kellene üléseznie.

Dr.  Miljánovits  György képviselő  elmondja,  hogy ha a  polgármesteri  hatáskör  esetében 
egyszerűbb, gyorsabb lenne az ügyintézés, akkor ezt tudomásul veszi, nem ragaszkodik a 
jogkörhöz.

Mohai Istvánné képviselő elmondja, hogy ő, mint az Egészségügyi Bizottság tagja hajlandó 
háromnaponta  ülésezni,  ha  szükséges,  de  véleménye  szerint  dr.  Miljánovits  György 
képviselő  a  Bizottság  nélkül  is  tud  segítséget  nyújtani  a  polgármester  úr  számára  a 
döntésekben.

Mihályfi Gábor aljegyző elmondja, hogy indokolt lenne átadni a hatáskört a polgármester 
számára, egyrészről azért, mert a kormány a rendelet alapján csak november 30-ig tervezte a 
támogatást, másrészről pedig az eddigiek során is a rendkívüli átmeneti segélyek ügyében a 
polgármester  egyedül  döntött.  Emellett  a  döntéseket  nem egyéni  mérlegelés  alapján  kell 
meghozni, hanem a helyi rendelet és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény rendelkezései alapján.

Gebula Béla Ákos képviselő javasolja, hogy fogadják el az aljegyző javaslatát.  

Tóth  Dezső  polgármester  –  több  hozzászólás  nem  lévén  –  ismerteti  az  előterjesztésben 
szereplő,  az egyes szociális  ellátásokról  szóló rendelet módosítására vonatkozó javaslatot. 
Kéri, hogy aki a rendeletmódosítással egyetért, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással az egyes 
szociális ellátásokról szóló 14/2000. (IV.19.) számú rendelet módosításáról, jelen 
jegyzőkönyv mellékletét képező 29/2009. (VIII. 12.) számú rendeletet alkotja.  

Tóth Dezső  polgármester ismerteti az előterjesztésben szereplő, a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról  szóló  rendelet  módosítására  vonatkozó  javaslatot.  Kéri,  hogy  aki  a 
rendeletmódosítással egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 13 igen egyhangú szavazattal Enying Város Önkormányzatának 
Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról szóló 11/2007.  (III.30.) számú  rendelet  
módosításáról, jelen  jegyzőkönyv  mellékletét  képező  30/2009.  (VIII.  12.) számú 
rendeletet alkotja.  

Nyikos  István  képviselő  elmondja,  hogy  Monokon  a  polgármester  a  segélyezésekkel 
kapcsolatosan kártyás rendszert vezetett be. Javasolja, hogy helyben is vizsgálják meg ennek 
a megoldási módnak a lehetőségét.

5.) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium szolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó 
megkeresése

Tóth Dezső  polgármester ismerteti a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium felszólító 
levelét és a kapcsolódó határozati javaslatot. Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a 
határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 13 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
256/2009. (VIII. 11.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy Enying szennyvízelvezetés és tisztítás vízjogi 
létesítési  engedély  módosítás  eljárásának,  igazgatási 
szolgáltatási  díját  270  eFt-ot  megfizet  az  engedélyező 
hatóságnak, melynek forrása a Polgármesteri Hivatal 2009. évi 
költségvetése.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Mihályfi Gábor aljegyző

Határidő: 2009. augusztus 19.
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Tóth Dezső  polgármester – több kérdés,  észrevétel nem lévén – megköszöni a jelenlévők 
részvételét és elköszön a televíziónézőktől. Megjegyzi, hogy 17-től, hétfői naptól kezdődően 
megkezdi  nyári  szabadságát,  de  ettől  függetlenül  természetesen  a  20-ai  ünnepséggel 
kapcsolatos  protokolláris  kötelezettségeinek  eleget  fog  tenni.  A  rendkívüli  ülést  16.13 
perckor bezárja.

Enying, 2009. augusztus 13.

   Tóth Dezső               Mihályfi Gábor
 polgármester        aljegyző

           Gebula Béla Ákos  dr. Lelkes Ákos
     hitelesítő                      hitelesítő
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