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Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
 2009. augusztus 14-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, Gál Balázs, Mohai 
Istvánné,  Nagy  József  Ödön,  Nyikos  István,  Szabó  Attila, 
Venczel Zita képviselők

Mihályfi Gábor aljegyző, Tolnai Zsuzsanna óvodavezető, Kiss 
Andrea ESZI vezető
Vassné Zsemberi Katalin jegyzőkönyvvezető

Tóth Dezső polgármester köszönti a megjelenteket és a Városi Televízió nézőit, megállapítja, 
hogy a képviselők 11 fővel, határozatképes számban megjelentek és az ülést 07.34 perckor 
megnyitja. Elmondja, hogy Buzási Beáta képviselő nem jelezte távolmaradását, Gebula Béla 
Ákos  és  dr.  Miljánovits  György  képviselők  jelezték  távolmaradásukat.  A  jegyzőkönyv 
hitelesítésére  felkéri  Mohai  Istvánné  és  Nagy  József  Ödön  képviselőket,  a  jegyzőkönyv 
vezetésére pedig Vassné Zsemberi Katalint. Ismerteti a napirendet, módosító javaslata, hogy 
2-es pontként vegyék fel a napirendre a „szennyvízelvezetés és szennyvízkezelés kiépítése” 
című  projekt  II.  fordulójához  kapcsolódó  pályázatban  szereplő  fenntarthatósági  vállalás 
módosítását.  Több  módosító  javaslat  nem  lévén  kéri,  hogy  aki  a  javaslatával  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A  Képviselő-testület  11  igen  egyhangú  szavazattal  2-es  pontként  a  napirendre  felvette  a  
„szennyvízelvezetés  és  szennyvízkezelés  kiépítése”  című  projekt  II.  fordulójához  kapcsolódó  
pályázatban szereplő fenntarthatósági vállalás módosítását.

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

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta.

N a p i r e n d:

Nyílt ülés:

1.) Közétkeztetési szolgáltatás

2.) „Szennyvízelvezetés  és  szennyvízkezelés  kiépítése”  című  projekt  II. 
fordulójához  kapcsolódó  pályázatban  szereplő  fenntarthatósági  vállalás 
módosítása



1.) Közétkeztetési szolgáltatás

Tóth  Dezső  polgármester  elmondja,  hogy  Mihályfi  Gábor  aljegyző  megkereste  mind  a 
Közbeszerzések  Tanácsa  Jogi  Főosztályának  vezetőjét,  mind  az  Állami  Számvevőszék 
illetékes  kollégáját  annak  érdekében,  hogy  megerősítést  nyerjen  az  önkormányzat  arra 
vonatkozóan,  lehetséges-e  jogi  szempontból  az,  hogy a  Süllős  & Süllős  Bt-vel  szerződést 
hosszabbít,  közbeszerzési  kiírás  nélkül.  Mind a  két  helyről  az  a  válasz  érkezett,  hogy a 
jogszabályok  alapján  erre  nincsen  mód.  Elmondja,  hogy  ezen  információkról  levélben 
tájékoztatást küldtek a Bt-nek, amely azt követően a 01/3290-8/2009. számon iktatott választ 
küldte  meg.  Ismerteti  a  jegyzőkönyv  mellékletét  képező  levelet.  Elmondja,  hogy  az 
ismertetett levelet figyelembe véve 5 ajánlattevő maradt az átmeneti időszakra vonatkozó 
közétkeztetési  szolgáltatás  ellátására.  A  beérkezett  ajánlatok  az  előző  rendkívüli  ülés 
anyagával  kiküldésre kerültek,  a  Mama Főztje  Kft.  ajánlata pedig most  került  kiosztásra. 
Ajánlatot nyújtott be a Csülök Bt., a Bakony Gaszt Zrt., a Rostási Hagyományos Konyha Kft., 
S-FOOD Gastronomy Kft. és a Mama Főztje Kft. Ezen cégek közül kell a testületnek most 
választania. Megjegyzi, hogy nem biztos, hogy mindig az árban a legkedvezőbb ajánlatot 
tevő cég a legjobb választás, bár az sem lényegtelen szempont, hogy a szülőknek majdan 
mennyit kell fizetniük a szolgáltatásért.

Mihályfi  Gábor aljegyző  megjegyzi,  hogy mindegyik  cég vállalta  a  hatósági  engedélyek 
beszerzését és az ehhez kapcsolódó díjak megfizetését.      

Tóth  Dezső  polgármester  kéri,  hogy  sorba  haladjanak  az  ajánlatokat  illetően.  Kérdés, 
észrevétel  nem  lévén  kéri,  hogy  aki  a  Csülök  Bt.  ajánlatát  támogatja,  kézfeltartással 
szavazzon.

A Képviselő-testület igen szavazat nélkül, 11 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
257/2009. (VIII. 14.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a  Csülök Bt.  8600 Siófok, Bajcsy-Zs. u. 46-48. 
székhelyű (képviseli: Rucz Csaba) cég ajánlatát – Enying Város 
Intézményeinek  közétkeztetési  ellátásával  kapcsolatban  2009. 
augusztus  27-től  2009.  november  02-ig,  de  legkésőbb  a 
közétkeztetés tárgyában kiírt, közbeszerzési eljárásban nyertes 
ajánlattevő  által  szerződésben  vállalt  szolgáltatás  kezdő 
időpontjáig terjedő időszakra – nem támogatja.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy a Bakony Gaszt Zrt. két variációt tüntetett fel az 
ajánlatában. Kéri, hogy aki az összesített táblázatban első helyen szereplő variációját – vagyis 
a normaváltoztatás nélküli, magasabb árat tartalmazó ajánlatot – támogatja, kézfeltartással 
szavazzon.
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A Képviselő-testület  3  igen szavazattal,  5  ellenszavazattal,  3  tartózkodással  az  alábbi  határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
258/2009. (VIII. 14.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a Bakony Gaszt Zrt. 8200 Veszprém, Radnóti 
tér  2.  székhelyű  (képviseli:  Grélingerné  Káposzta  Jolán) cég, 
normaváltoztatás nélküli, magasabb árat tartalmazó ajánlatát – 
Enying  Város  Intézményeinek  közétkeztetési  ellátásával 
kapcsolatban 2009.  augusztus 27-től 2009. november 02-ig, de 
legkésőbb  a  közétkeztetés  tárgyában  kiírt,  közbeszerzési 
eljárásban  nyertes  ajánlattevő  által  szerződésben  vállalt 
szolgáltatás  kezdő  időpontjáig  terjedő  időszakra  –  nem 
támogatja.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Tóth Dezső  polgármester  kéri,  hogy  aki  a  Bakony  Gaszt  Zrt.,  az  összesített  táblázatban 
második  helyen  szereplő  variációját  –  vagyis  normaváltoztatással,  alacsonyabb  árat 
tartalmazó ajánlatot – támogatja, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 7 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
259/2009. (VIII. 14.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a Bakony Gaszt Zrt. 8200 Veszprém, Radnóti 
tér  2.  székhelyű  (képviseli:  Grélingerné  Káposzta  Jolán) cég, 
normaváltoztatással,  alacsonyabb  árat  tartalmazó  ajánlatát  – 
Enying  Város  Intézményeinek  közétkeztetési  ellátásával 
kapcsolatban 2009.  augusztus 27-től 2009. november 02-ig, de 
legkésőbb  a  közétkeztetés  tárgyában  kiírt,  közbeszerzési 
eljárásban  nyertes  ajánlattevő  által  szerződésben  vállalt 
szolgáltatás  kezdő  időpontjáig  terjedő  időszakra  –  nem 
támogatja.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Tóth  Dezső  polgármester  kéri,  hogy  aki  a  Rostási  Hagyományos  Konyha  Kft.  ajánlatát 
támogatja, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület igen szavazat nélkül, 11 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot  
hozta:
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Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
260/2009. (VIII. 14.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a Rostási  Hagyományos  Konyha  Kft.  8000 
Székesfehérvár,  Seregélyesi  út  88-90.  székhelyű  (képviseli: 
Rostási-Szabó József  ügyvezető)  cég ajánlatát  –  Enying Város 
Intézményeinek  közétkeztetési  ellátásával  kapcsolatban  2009. 
augusztus  27-től  2009.  november  02-ig,  de  legkésőbb  a 
közétkeztetés tárgyában kiírt, közbeszerzési eljárásban nyertes 
ajánlattevő  által  szerződésben  vállalt  szolgáltatás  kezdő 
időpontjáig terjedő időszakra – nem támogatja.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Tóth Dezső  polgármester kéri, hogy aki az S-FOOD Gastronomy Kft.  ajánlatát támogatja, 
kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület igen szavazat nélkül, 6 ellenszavazattal, 5 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
261/2009. (VIII. 14.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  az S-FOOD  Gastronomy  Kereskedelmi  és 
Szolgáltató  Kft.  8600  Siófok,  Baross  Gábor  u.  1.  székhelyű 
(képviseli:  Hegedűs Anikó ügyvezető)  cég ajánlatát  –  Enying 
Város  Intézményeinek közétkeztetési  ellátásával  kapcsolatban 
2009.  augusztus  27-től  2009.  november  02-ig,  de  legkésőbb  a 
közétkeztetés tárgyában kiírt, közbeszerzési eljárásban nyertes 
ajánlattevő  által  szerződésben  vállalt  szolgáltatás  kezdő 
időpontjáig terjedő időszakra – nem támogatja.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Tóth  Dezső  polgármester  kéri,  hogy  aki  a  Mama  Főztje  Kft.  ajánlatát  támogatja, 
kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 6 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
262/2009. (VIII. 14.) számú határozata:
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Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a Mama Főztje Kft.  1082 Budapest, Baross u. 
77. székhelyű (képviseli: Molnár Attila ügyvezető) cég ajánlatát 
–  Enying  Város  Intézményeinek  közétkeztetési  ellátásával 
kapcsolatban 2009.  augusztus 27-től 2009. november 02-ig, de 
legkésőbb  a  közétkeztetés  tárgyában  kiírt,  közbeszerzési 
eljárásban  nyertes  ajánlattevő  által  szerződésben  vállalt 
szolgáltatás  kezdő  időpontjáig  terjedő  időszakra  –  nem 
támogatja.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Mihályfi Gábor aljegyző elmondja, hogy a közétkeztetés az önkormányzat számára kötelező 
feladat, tehát a képviselő-testületnek mindenképpen döntést kell hoznia. Elmondja, hogy a 
Bakony Gaszt Zrt. esetében a normaváltoztatás nélküli ajánlatot találja előnyösebbnek, mivel 
a normákat egy évben kétszer lehet változtatni, és az idei évben egy emelés már történt, a 
közbeszerzési eljárás után pedig még egy változtatásra mindenképp szükség lesz. Javasolja, 
hogy a két legtöbb szavazatot kapott ajánlatról újra szavazzon a testület, vagyis a Bakony 
Gaszt Zrt. normaváltoztatás nélküli ajánlatáról, illetve a Mama Főztje Kft. ajánlatáról.

Tóth Dezső polgármester – több hozzászólás nem lévén – kéri, hogy aki a Bakony Gaszt Zrt. 
az  összesített  táblázatban  első  helyen  szereplő  variációját  –  vagyis  a  normaváltoztatás 
nélküli, magasabb árat tartalmazó ajánlatot – támogatja, kézfeltartással ismételten szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
263/2009. (VIII. 14.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a Bakony Gaszt Zrt. 8200 Veszprém, Radnóti 
tér 2.  székhelyű (képviseli:  Grélingerné Káposzta Jolán) céget 
megbízza  Enying  Város  Intézményeinek  közétkeztetési 
ellátásával  2009.  augusztus  27-től  2009.  november  02-ig,  de 
legkésőbb  a  közétkeztetés  tárgyában  kiírt,  közbeszerzési 
eljárásban  nyertes  ajánlattevő  által  szerződésben  vállalt 
szolgáltatás kezdő időpontjáig.

Felkéri  a  Hivatalt,  hogy  a  Képviselő-testület  augusztus  26-i 
ülésére a szerződés-tervezet készítse el.

Határidő: 2009. augusztus 27.
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Mihályfi Gábor aljegyző 

Tóth  Dezső  polgármester  kéri,  hogy  aki  a  Mama  Főztje  Kft.  ajánlatát  támogatja, 
kézfeltartással ismételten szavazzon.
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A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 8 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
264/2009. (VIII. 14.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a Mama Főztje Kft.  1082 Budapest, Baross u. 
77. székhelyű (képviseli: Molnár Attila ügyvezető) cég ajánlatát 
–  Enying  Város  Intézményeinek  közétkeztetési  ellátásával 
kapcsolatban 2009.  augusztus 27-től 2009. november 02-ig, de 
legkésőbb  a  közétkeztetés  tárgyában  kiírt,  közbeszerzési 
eljárásban  nyertes  ajánlattevő  által  szerződésben  vállalt 
szolgáltatás  kezdő időpontjáig  terjedő  időszakra  –  ismételten 
nem támogatja.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Tóth Dezső polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület a Bakony Gaszt Zrt-t jelölte 
ki a közétkeztetés ellátására, az átmeneti időszakra vonatkozóan.

Mihályfi Gábor aljegyző elmondja, hogy tudvalevő, hogy a főző- és tálalókonyhák milyen 
állapotban vannak,  így kéri  a  következő határozati  javaslat  elfogadását  is:  „Enying Város  
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a közétkeztetés biztosítására
a.) a tálalókonyhák üzemeltetéséhez szükséges kis- és nagy értékű eszközöket – amelyeket a szolgáltató  

nem biztosít – megvásárolja,
b.)  megbízza Enying Város Szolgáltató Intézményét,  hogy a hatósági  előírásoknak megfelelően a  

legszükségesebb felújítási, karbantartási munkákat végezze el a tálalókonyhákban.
Az a.) és b.) pontokban foglaltak fedezetét az érintett tálalókonyhával rendelkező intézmények 2009.  
évi költségvetése terhére biztosítják.
Határidő: a.) pont tekintetében 2009. augusztus 27.

   b.) pont tekintetében folyamatos
Felelős:   a.) pont tekintetében az érintett intézmény vezetője,  illetve a munkálatok  koordinálására  

Viplak Tibor EVSZI vezető,
  b.) pont tekintetében Viplak Tibor EVSZI vezető.”

Nagy József Ödön képviselő megkérdezi, hogy a „nagy értékű eszközök” mire vonatkozik?

Mihályfi Gábor aljegyző elmondja, hogy a Bakony Gaszt Zrt. az ajánlatában vállalta a nagy 
értékű eszközök biztosítását, kivéve a 2 db villanybojlert.

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

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
265/2009. (VIII. 14.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a közétkeztetés biztosítására

a.) a tálalókonyhák üzemeltetéséhez szükséges kis- és nagy 
értékű eszközöket – amelyeket a szolgáltató nem biztosít 
– megvásárolja,

b.)  megbízza Enying Város Szolgáltató Intézményét, hogy a 
hatósági  előírásoknak  megfelelően  a  legszükségesebb 
felújítási,  karbantartási  munkákat  végezze  el  a 
tálalókonyhákban.

Az  a.)  és  b.)  pontokban  foglaltak  fedezetét  az  érintett 
tálalókonyhával  rendelkező  intézmények  2009.  évi 
költségvetése terhére biztosítják.

Határidő: a.) pont tekintetében 2009. augusztus 27.
     b.) pont tekintetében folyamatos

Felelős: a.)  pont  tekintetében  az  érintett  intézmény 
vezetője,  illetve  a  munkálatok  koordinálására 
Viplak Tibor EVSZI vezető,

     b.) pont tekintetében Viplak Tibor EVSZI vezető

Mihályfi  Gábor aljegyző  elmondja,  hogy  a  tálalókonyhák  külön  mérőórákkal  nem 
rendelkeznek, és egyik ajánlattevő cég sem vállalta azt,  hogy bérleti  díjat fizet,  úgy hogy 
jelen  esetben  kényszerhelyzetben  van  az  önkormányzat.  E  miatt kéri,  hogy  a  következő 
határozati  javaslatot  is  fogadja  el  a  testület:  „Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete úgy határozott, hogy – tekintettel a közétkeztetés fontosságára és annak folyamatos ellátására  
–  2009.  augusztus  27-től,  2009.  november  02-ig,  de  legkésőbb  a  közétkeztetés  tárgyában  kiírt  
közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő által szerződésben vállalt szolgáltatás kezdő időpontjáig, a  
tálalókonyhák használatáért bérleti díjat és közüzemi díjat nem kér. Határidő: folyamatos, felelős: Tóth 
Dezső polgármester.”

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

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
266/2009. (VIII. 14.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy –  tekintettel  a  közétkeztetés  fontosságára  és 
annak  folyamatos  ellátására  –  2009.  augusztus  27-től,  2009. 
november 02-ig,  de legkésőbb a közétkeztetés  tárgyában kiírt 
közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő által szerződésben 
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vállalt  szolgáltatás  kezdő  időpontjáig,  a  tálalókonyhák 
használatáért bérleti díjat és közüzemi díjat nem kér.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Tóth  Dezső  polgármester  elmondja,  hogy  a  döntéseknek  megfelelően  levélben  értesítést 
kapnak az ajánlattevő cégek.

Mihályfi  Gábor aljegyző  megjegyzi,  hogy  a  Süllős  &  Süllős  Bt.  arról  tájékoztatta  az 
önkormányzatot, hogy már augusztus 17. napjával elhagyják a főző-, illetve tálalókonyhákat, 
így a Szolgáltató Intézmény a felújításokat meg tudja kezdeni.

Viplak  Tibor EVSZI  vezető  jelzi,  hogy  megpróbálja  megbeszélni  a  Süllős  &  Süllős  Bt. 
ügyvezetőjével azt, hogy már a mostani hétvégén elkezdhessék a felújítási munkákat, mivel 
ez időben sokat jelentene.

Tóth Dezső  polgármester  megjegyzi,  hogy ennek lehetőségére  Juhos  Valéria,  a  Süllős  & 
Süllős Bt. cégvezetője ígéretet tett számára. 

2.) „Szennyvízelvezetés  és  szennyvízkezelés  kiépítése”  című  projekt  II.  fordulójához 
kapcsolódó pályázatban szereplő fenntarthatósági vállalás módosítása

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

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
267/2009. (VIII. 14.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  „Enying  Város  Fenntarthatósági  programja 
2009-2014”  című  programot  a  határozat  melléklete  szerinti 
tartalommal és formában elfogadja.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Tóth Dezső polgármester ismerteti a projekt II. fordulós vállaláshoz kapcsolódó határozati 
javaslatot.

Nagy József Ödön képviselő megkérdezi, hogy a határozatban szereplő 2-es pont mit jelent?

Mihályfi  Gábor aljegyző  elmondja,  hogy  a  projekt  II.  fordulójához  kapcsolódó  vállalt 
feladatokat a képviselő-testület már korábban elfogadta, jelenleg csak a határozat 1-es pontja 
változik, a 2-es pont változatlan a korábbi határozathoz képest.
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Tóth Dezső polgármester – több kérdés nem lévén – kéri, hogy aki a határozati javaslattal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
268/2009. (VIII. 14.) 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:

a. Fenntarthatósági  program  (Local  Agenda  21)  éves 
felülvizsgálata

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

c. Partnerség építés a projekttervezés és végrehajtás során

Ezzel  egyidejűleg  Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének 197/2009. (VI.11.) számú határozatát visszavonja.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester 

Tóth Dezső  polgármester – több kérdés,  észrevétel nem lévén – megköszöni a jelenlévők 
részvételét, elköszön a televíziónézőktől és a rendkívüli ülést 07.58 perckor bezárja.

Enying, 2009. augusztus 17.

   Tóth Dezső               Mihályfi Gábor
 polgármester        aljegyző

           Mohai Istvánné  Nagy József Ödön
     hitelesítő                      hitelesítő
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