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Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. március 03-án

tartott rendkívüli  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 Károly, Botos Sándor, 
Gebula Béla Ákos, Gál Balázs, 
Dr. Miljánovits György, Mohai Istvánné,
Nagy József Ödön, Nyikos István,
Venczel Zita képviselők

Szörfi István jegyző
Závodni Lászlóné pénzügyi vezető

Szemerei Szilvia jegyzőkönyvvezető

Nem jelezte távolmaradását: Buza Lajos, Buzási Beáta, Ifj. Szabó Attila képviselők

Tóth  Dezső polgármester  köszönti  a  megjelent  képviselőket.  Az  ülést  15.00  órakor 
megnyitja, megállapítja, hogy a képviselők határozatképes számban megjelentek, létszámuk 
11 fő.  A jegyzőkönyv hitelesítésére  felkéri  Nyikos  István és  Venczel  Zita  képviselőket,  a 
jegyzőkönyv vezetésére Szemerei Szilviát. 

A felkért képviselők a hitelesítést vállalják.

… Ismerteti,  hogy  a  versenytárgyalás  elmaradt,  mert  az  érdeklődő  írásban  visszalépett. 
Napirend-módosító  javaslata,  hogy a  Szabadság  tér  10.  szám alatti  ingatlan  értékesítését 
vegyék  le  a  napirendről.  Kéri,  hogy  aki  ezzel  a  módosítással  egyetért,  kézfeltartással 
szavazzon.

A  Képviselő-testület  11  igen,  egyhangú  szavazattal  a  Szabadság  tér  10.  szám  alatti  ingatlan  
értékesítését levette a napirendről.

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  megmaradt  napirendi  pontokat,  s  további 
módosításként kéri napirendre venni az Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelmét, 
melyben március 5-6-i programhoz kérnek útiköltség támogatást, 60 eFt-ot. 

Nagy József Ödön képviselő kérdezi, hogy mitől zárt ülés a mai. Szerinte az ESZI-t kivéve 
egyik napirendi pont sem zártan kezelendő.

Szörfi István jegyző elmondja, hogy a szennyvíz és a polgármesteri cafetéria lehet nyilvános, 
de az ESZI mindenképpen zárt.



Tóth  Dezső polgármester  szavazásra  bocsátja  a  kisebbségi  önkormányzat  kérelmének 
napirendre vételét. Kéri, hogy aki ezzel a módosítással egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A  Képviselő-testület  9  igen  szavazattal,  1  ellenszavazattal,  1  tartózkodással  az  Enyingi  Cigány  
Kisebbségi Önkormányzat kérelmét napirendjére tűzte.

Dr.  Lelkes Ákos alpolgármester nehezményezi,  hogy miért  rendkívüli  ülésen tárgyalja  a 
testület.  Az  elnök  beadhatta  volna  időben  is  a  kérelmét,  hogy  a  rendes  ülésen 
megvitathassák.

Szörfi  István jegyző  elmondja,  hogy  a  kisebbségi  önkormányzat  is  tudja,  hogy  minden 
hónap utolsó szerdáján van a rendes ülés.

Tóth  Dezső polgármester  szavazásra  bocsátja  a  szennyvízcsatorna  beruházás,  a 
polgármester  cafetéria  juttatása,  és  az  ECKÖ  kérelmének  nyílt  ülésen  való,  az  ESZI 
tájékoztatás  zárt  ülésen  való  megvitatását. Kéri,  hogy  aki  ezzel  a  módosítással  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal a szennyvízcsatorna beruházás, a polgármester  
cafetéria juttatása és az ECKÖ kérelmének nyílt ülésen való, az ESZI tájékoztatás zárt ülésen való  
megvitatását elfogadta.

Tóth Dezső polgármester - egyéb módosító javaslat nem lévén - szavazásra bocsátja a fentiek 
szerint  módosított  napirend  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  azzal  egyetért,  kézfeltartással 
szavazzon.

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

N a p i r e n d:

Nyílt ülés 15.00 órától

1.) Szennyvízcsatorna beruházás

Előterjesztő: Gebula Béla Ákos 
képviselő

2.) A polgármester cafetéria-juttatásáról

Előterjesztő: Szörfi István 
jegyző

3.) Az Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelme

Előterjesztő: Tóth Dezső 
polgármester

Zárt ülés 

1.) Tájékoztatás  az  Egyesített  Szociális  Intézményben  végzett  pénzügyi 
ellenőrzésről

Előterjesztő: Szörfi István 
jegyző
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1.Szennyvízcsatorna beruházás

Gebula Béla Ákos képviselő ismerteti az ajánlattételi felhívás elfogadására irányuló mellék-
let szerinti határozati javaslatot. A melléklet utolsó oldalát kéri eldobni, az nem képezi az 
előterjesztés részét. Elmondja, hogy hosszas egyeztetés után, Gál Zoltán segítségével sike-
rült megtalálni a megkeresésre javasolt cégeket.

Závodni Lászlóné pénzügyi vezető felhívja rá a figyelmet, hogy amennyiben ajánlattételi 
felhívásként kezelik, úgy a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzésként kell lebonyolítani. Ja-
vasolja ajánlatkérésként kezelni, hacsak nem haladja meg a közbeszerzés értékhatárát.

Venczel Zita képviselő szerint olyan cégeket kellene megkeresni, akik biztosan megnyerik a 
csatornázást. Ebben az esetben pedig nem biztos, hogy a legszerencsésebb a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást bírálati szempontnak venni.

Gebula Béla Ákos képviselő szerint mindhárom cég alkalmas.

Szörfi István jegyző véleménye szerint ezért lett volna szerencsésebb zárt ülést tartani. Elő-
ző alkalommal a szervezetlenül kiválasztott cégek miatt bukta el az önkormányzat a pályá-
zatot. Őt magát csak egyedül az érdekli, hogy Enyingen legyen csatorna.

Tóth  Dezső polgármester  kérdezi  a  jelenlévőket,  van-e  hozzászólásuk.  Egyéb  kérdés, 
hozzászólás nem lévén - szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki 
azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
77/2010. (III. 03.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy Enying város szennyvízelvezetése és tisztítása 
projekttel kapcsolatos közbeszerzési eljárások lefolytatásához a 
melléklet  szerinti  ajánlatkérést  elfogadja,  s  a  tanácsadói 
feladatok elvégzésére ajánlatot kér be az alábbi három cégtől:

Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt. 1022 Budapest, Bimbó út 68.
DEU Tender Kft. 1011 Budapest, Szabó Ilonka u. 65-69/B.
Mátrix Audit Kft. 4032 Debrecen, Kürtgyarmat u. 27.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Nagy József Ödön képviselő javasolja beleírni a pénzügyi vezető kérését.
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2.A polgármester cafetéria-juttatásáról

Szörfi István jegyző elmondja,  hogy a képviselők megkapták az előterjesztést.  Ez évtől a 
cafetéria rendszert vezette be a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény. A törvény szerint a 
polgármesterre vonatkoznak a Ktv. rendelkezései is, ennek ellenére a Képviselő-testületnek 
külön  határozatot  kell  hoznia  róla.  Ismerteti  a  melléklet  szerinti  határozati  javaslatot.  A 
Cafetéria-szabályzat megtalálható a város honlapján.

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy nettó 14 eFt havi étkezési utalvány juttatásról van 
szó.  Kérdés,  hozzászólás  nem lévén szavazásra bocsátja  a  határozati  javaslat  elfogadását. 
Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
78/2010. (III. 03.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy a polgármester cafetéria-juttatásokra igénybe 
vehető 2010. évi keretösszegét bruttó 210.000 Ft,-/év összegben, 
a  juttatás  igénybevételével  kapcsolatos  részletes  eljárásrendet 
pedig  a  határozat  elválaszthatatlan  mellékletét  képező 
szabályzat szerint állapítja meg.

3.Az Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelme

Tóth Dezső polgármester ismerteti  a kisebbségi  önkormányzat  Pénzügyi Bizottságnak írt 
melléklet szerinti kérelmét.

Szörfi István jegyző kérdezi, hogy mennyi a kisebbségi önkormányzat éves költségvetése.

Závodni Lászlóné pénzügyi vezető elmondja, hogy 200 eFt van a kisebbségi önkormányzat 
költségvetésében ere a célra.

Szörfi  István jegyző  nem  javasolja  támogatni  a  kérelmet,  a  kisebbségi  önkormányzat 
biztosítsa a saját költségvetéséből az összeget.

Gebula  Béla  Ákos képviselő  szerint  ez  nem  civil  szervezetek  támogatása,  hanem  a 
kisebbségi önkormányzat kötelező támogatása.

Szörfi István jegyző felhívja rá a figyelmet, hogy a kisebbségi önkormányzatnak van saját 
költségvetése.

Tóth Dezső polgármester – egyéb kérdés,  hozzászólás nem lévén -  szavazásra bocsátja a 
kérelem elutasítását, az összeg saját költségvetésből való biztosítását. Kéri,  hogy aki azzal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:
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Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
79/2010. (III. 03.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy az Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
hagyományőrző,  zenei  és  néptánc  tehetségkutató  versenyen 
való  részvétel  támogatására  irányuló  kérelmét  elutasítja, 
egyben  javasolja,  hogy  a  szükséges  összeget  a  kisebbségi 
önkormányzat saját 2010. évi költségvetéséből biztosítsa.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Határidő: azonnal

Tóth Dezső polgármester - egyéb közérdekű hozzászólás nem lévén - a nyílt ülést 15.20 óra-
kor bezárja. 

Enying, 2010. március 11.

 Tóth Dezső Szörfi István
polgármester      jegyző

Nyikos István Venczel Zita
    hitelesítő    hitelesítő
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