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JEGYZİKÖNYV
Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének
2010. április 19-én
tartott rendkívüli n y í l t ülésérıl
Helye:

Polgármesteri Hivatal tanácsterme
8130 Enying, Kossuth u. 26.

Jelen vannak:

Tóth Dezsı polgármester,
Dr. Lelkes Ákos alpolgármester,
Bíró Attila Károly, Botos Sándor,
Buza Lajos, Dr. Miljanovits György (késve érkezik),
Nagy József Ödön, Nyikos István,
Venczel Zita képviselık
Szörfi István jegyzı
Mihályfi Gábor aljegyzı
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı
Királyné Csernánszki Ilona bölcsıdevezetı,
Viplak Tibor EVSZI vezetı
Szemerei Szilvia jegyzıkönyvvezetı

Jelezte távolmaradását:

Gál Balázs, Mohai Istvánné képviselık

Nem jelezte távolmaradását:

Buzási Beáta, Gebula Béla Ákos,
Ifj. Szabó Attila képviselık

Tóth Dezsı polgármester tisztelettel köszönti a megjelent vendégeket, képviselıket,
intézményvezetıket. Az ülést 15.00 órakor megnyitja, megállapítja, hogy a képviselık
határozatképes számban megjelentek, létszámuk 8 fı. Elmondja, hogy nem tudnak a
kiküldött napirend szerint haladni, mert a Pénzügyi Bizottság levette napirendjérıl a
szennyvízzel kapcsolatos elıterjesztéseket. A jegyzıkönyv hitelesítésére felkéri Venczel Zita
és Bíró Attila képviselıket, a jegyzıkönyv vezetésére Szemerei Szilviát.
A felkért képviselık a hitelesítést vállalják.
15.01 órakor megérkezik Dr. Miljanovits György képviselı, a testület létszáma 9 fı.

Napirend-módosító javaslata van, 1.5 napirendi pontként javasolja napirendre tőzni Pintérné
Dr. Szekercés Anna ügyvéd megbízását a Víziközmő Társulat megalakításával kapcsolatos
ügyek elintézésére. Kérdezi, van-e valakinek egyéb észrevétele, módosító javaslata. Módosító
javaslat nem lévén, szavazásra bocsátja az 1.5 napirendi pont napirendre tőzését. Kéri, hogy
aki a módosító javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal Pintérné Dr. Szekercés Anna ügyvéd megbízását
1.5 napirendi pontként napirendre tőzte.

Tóth Dezsı polgármester ismerteti az ülés kiküldött meghívó szerinti további napirendi
pontjait. Módosító javaslat nem lévén, szavazásra bocsátja a fentiek szerint módosított
napirend elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a módosított napirendet elfogadta.
N a p i r e n d:
Nyílt ülés

15.00 órától
1.) Enying Város szennyvízelvezetésének és szennyvízkezelésének a
kiépítése címő projekthez kapcsolódó döntések
1.1 Megvalósíthatósági tanulmány feladat tekintetében vállalkozó
kiválasztása
1.2 Költség-haszon elemzés feladat tekintetében vállalkozó kiválasztása (Az
1.1 és 1.2 pontokhoz kapcsolódó elıterjesztés a Pénzügyi Bizottság 2010.
április 19-i anyagával kerül kiküldésre, az ott születendı döntés képezi a
határozati javaslatot.)
1.3 EU Önerı Alap támogatás megvitatása
1.4 A projekthez kapcsolódó vállalások megvitatása
1.5 Pintérné Dr. Szekercés Anna ügyvéd megbízása
Elıterjesztı: Tóth Dezsı
polgármester
2.) Bölcsıdei pályázathoz kapcsolódó döntések
2.1 A Városi Bölcsıde „Gondozás-nevelés Szakmai Programjának”
elfogadása (Az EüB 2010. április 19-i anyagával kerül kiküldésre, az ott
születendı döntés képezi a határozati javaslatot.)
2.2 A Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítása
2.3 Projekt megvalósításához szükséges forrás meghatározása (Az
elıterjesztés a Pénzügyi Bizottság 2010. április 19-i anyagával kerül
kiküldésre, az ott születendı döntés képezi a határozati javaslatot.)
2.4 Közbeszerzési szakértıi ajánlatok, szakértı kiválasztása
Elıterjesztı:

Tóth Dezsı
polgármester

3.) Dózsa Gy. utcai autóbuszöböl pár projekt kapcsán megállapodás tervezet
megtárgyalása, elfogadása (Az elıterjesztés a Pénzügyi Bizottság 2010. április
19-i anyagával kerül kiküldésre, az ott születendı döntés képezi a határozati
javaslatot.)
Elıterjesztı:

1.
1.5

Tóth Dezsı
polgármester

Enying Város szennyvízelvezetésének és szennyvízkezelésének a kiépítése címő
projekthez kapcsolódó döntések
Pintérné Dr. Szekercés Anna megbízása
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Tóth Dezsı polgármester tájékoztatja a jelenlévıket, hogy délelıtt tárgyalásokat folytatott
Székesfehérváron Pintérné Dr. Szekercés Anna ügyvéddel, aki elvállalná a közremőködést a
Víziközmő Társulat megalakításával kapcsolatban. Az ügyvédnı egy 1.400 bekötési
egységes projektben mőködött közre. Székesfehérvár Maros-hegy projektnél 350 eFt+ÁFA
volt a megbízási díja. Tekintettel arra, hogy már többször is kapott Enying városától
megbízást itt is elvállalná ugyanekkora összegő díjért annak ellenére, hogy a városban kb.
2.200 bekötési egységet érint a projekt. Az alakuló ülésen már részt venne, elkészítené a
jegyzıkönyvet. Azt tudni kell, hogy ügyvéd nélkül nem tudják elintézni a bejegyeztetést.
Ismerteti az ügyvédnı megbízására irányuló határozati javaslatát.
Viplak Tibor EVSZI vezetı elmondja, hogy ez a késıbbiek folyamán a Víziközmő Társulat
költsége lesz, most az önkormányzat csupán megelılegezi.
Tóth Dezsı polgármester kérdezi a jelenlévıket, van-e hozzászólásuk. Kérdés, hozzászólás
nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal
egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének
131/2010. (IV. 19.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy
határozott, hogy „Enying város szennyvízelvezetése és
tisztítása” projekt Vízközmő Társulat alakításával kapcsolatos
ügyvédi feladatok ellátásával Pintérné Dr. Szekercés Anna
ügyvédet (8000 Székesfehérvár, Petıfi S. u. 5.) bízza meg
350.000,- Ft + ÁFA megbízási díjért. A megbízási díj forrása a
mőködési hitel.
Felhatalmazza
aláírására.
Határidı:
Felelıs:

a

polgármestert

a

megbízási

szerzıdés

2010. április 22. illetve folyamatos
Tóth Dezsı polgármester

Megérkezik Dr. Kovács Eszter a PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. munkatársa.

1.1
1.2

Megvalósíthatósági tanulmány feladat tekintetében vállalkozó kiválasztása
Költség-haszon elemzés feladat tekintetében vállalkozó kiválasztása

…
(A Képviselı-testület az 1.1 és 1.2 napirendi pontok megvitatását a tárgyalást követıen zárttá
nyilvánította.)
…
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1.3

EU Önerı Alap támogatás megvitatása

Tóth Dezsı polgármester ismerteti a pályázat benyújtására irányuló melléklet szerinti
határozati javaslatot.
Szörfi István jegyzı szerint ezt a határozatot akkor kellene meghozni, ha pontos
számadatokkal tudják kitölteni. Addig javasolja levenni a napirendrıl.
Tóth Dezsı polgármester kérdezi a jelenlévıket, van-e hozzászólásuk. Kérdés, hozzászólás
nem lévén szavazásra bocsátja a napirendrıl való levétel elfogadását. Kéri, hogy aki azzal
egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az EU Önerı Alap támogatás megvitatását levette
a napirendrıl.
16.55 órakor Dr. Kovács Eszter elhagyja a tanácstermet.

Nagy József Ödön képviselı javasolja, hogy az 1.1 és 1.2 napirendi pontok megvitatását zárt
ülés részeként kezeljék.
Szörfi István jegyzı jelzi, hogy ez így törvénysértı.
Dr. Lelkes Ákos alpolgármester javasolja ennek ellenére szavazásra bocsátani.
Tóth Dezsı polgármester szavazásra bocsátja az 1.1 és 1.2 napirendi pontok megvitatásának
zárttá nyilvánítását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az 1.1 és 1.2 napirendi pontok megvitatását zárttá
nyilvánította.

1.4

A projekthez kapcsolódó vállalások megvitatása

Tóth Dezsı polgármester ismerteti a melléklet szerinti határozati javaslatot.
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy ad hoc kellett kiválasztani a vállalandó három
feladatot. Jelentısen szőkült a kör, amibıl választani lehetett, pl. kikerült belıle az
újrahasznosított papír, amit korábban választott a testület. Véleménye szerint, ha meglesz a
pályázatíró, vele kellene egyeztetni, és utána elıterjeszteni a határozati javaslatot. Javasolja
levenni a napirendrıl. Most azért került elıterjesztésre, mert az április 30-i beadási
határidıre készültek.
Tóth Dezsı polgármester kérdezi a jelenlévıket, van-e hozzászólásuk. Kérdés, hozzászólás
nem lévén szavazásra bocsátja a napirendrıl való levétel elfogadását. Kéri, hogy aki azzal
egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal a projekthez kapcsolódó vállalások megvitatását
levette a napirendrıl.
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2.
2.1

Bölcsıdei pályázathoz kapcsolódó döntések
A Városi Bölcsıde „Gondozás-nevelés Szakmai Programjának” elfogadása

Dr. Miljanovits György Eü. Biz. elnöke elmondja, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja a bölcsıde szakmai programját.
Tóth Dezsı polgármester kérdezi a jelenlévıket, van-e hozzászólásuk. Kérdés, hozzászólás
nem lévén szavazásra bocsátja a szakmai program elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének
133/2010. (IV. 19.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy
határozott, hogy a Városi Bölcsıde Gondozás - Nevelés
Szakmai Programját elfogadja.
Határidı:
Felelıs:

2.2

2010. április 30.
Tóth Dezsı polgármester

A Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítása

Tóth Dezsı polgármester ismerteti az alapító okirat módosítására irányuló melléklet
szerinti határozati javaslatot. Kérdezi a jelenlévıket, van-e hozzászólásuk. Kérdés,
hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki
azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének
134/2010. (IV. 19.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy
határozott, hogy a Városi Bölcsıde 16/2003. (I. 29.) számú
határozattal elfogadott alapító okiratát 2010. május 20-i
hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
−

Az alapító okirat a következı 5.5 ponttal egészül ki:

[5. Tevékenysége:]
„5.5 Az intézmény alaptevékenysége, feladata:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. §-ának 29.
pontjában meghatározott sajátos nevelési igényő gyermekek,
integrált nevelése, a fogyatékos gyermekek korai habilitációs és
rehabilitációs célú nevelése és gondozása, legfeljebb hatéves
korukig a fejlıdésüket biztosító korai fejlesztés és gondozás,
vagy fejlesztı felkészítés; sajátos nevelési igényő gyermek, tanuló:
az a gyermek, tanuló, aki a szakértıi és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye alapján
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a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több
fogyatékosság együttes elıfordulása esetén halmozottan
fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés
fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és
súlyos rendellenességével küzd,
b) a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének
organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos
rendellenességével küzd.
Fejlesztı
felkészítı
integrációban történı ellátás.”

foglalkozás,

teljes

A Képviselı-testület felkéri a polgármestert az alapító okirat
egységes szerkezetbe foglalására, valamint a módosítás,
továbbá az egységes szerkezető alapító okirat Magyar
Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága
részére történı megküldésére.
Határidı: azonnal
Felelıs: Tóth Dezsı polgármester

2.3

Projekt megvalósításához szükséges forrás meghatározása

Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı ismerteti a PüB ülésén elhangzott határozati javaslatot,
miszerint a költségvetésben 79.969.997,- Ft-ot szerepeltet a testület mind a felhalmozási célú
bevételek, mind pedig a felhalmozási célú kiadások között.
Mihályfi Gábor aljegyzı jelzi, hogy az irányító hatóság valószínőleg rendeletet igényel
majd. Várhatóan rendkívüli testületi ülést kell majd összehívni, mert április 28. a
hiánypótlási határidı.
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı nem tudja, hogy ilyen lehetséges-e, csak egy ötlet, hogy a
testület a határozatban is hozzájárulhat, hogy a módosított rendeletet kiadja. A határozatot el
kell fogadni, és meg kell kérni a Takarékbanktól átmenetileg a mőködési hitel terhére a 8
millió Ft-os forrását. A következı döntése pedig az volt a PüB-nek, hogy ki fogja váltani
majd ezt a mőködési hitelt.
Tóth Dezsı polgármester kérdezi a jelenlévıket, van-e hozzászólásuk. Kérdés, hozzászólás
nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal
egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének
135/2010. (IV. 19.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy
határozott, hogy a 2010. évi költségvetésben 79.969.997,- Ft-ot
szerepeltet a felhalmozási célú bevételek és a felhalmozási célú
kiadások között.
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Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a „Városi Bölcsıde
intézményének infrastrukturális fejlesztése és kapacitás
bıvítése” címő, KDOP-5.2.2/B-09-2009-0006 jelő pályázathoz
kapcsolódó költségvetési rendelet módosítást a Képviselıtestület következı rendes ülésére készítse elı.
Határidı:
Felelıs:

2.4

2010. április 30.
Tóth Dezsı polgármester

Közbeszerzési szakértıi ajánlatok, szakértı kiválasztása

Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı elmondja, hogy a szállítói finanszírozás alkalmazása
csak a támogatási szerzıdésben van. Meghatározta a könyvvizsgálót, és árajánlatot kért a
pénzügyi és projektmenedzseri feladatok ellátására. Felhívja rá a figyelmet, hogy a szállítói
finanszírozásra is kell hitelfelvételre számítani.
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy a szállítói finanszírozással kezdik, és majd kiváltják
egy fejlesztési hitellel. És erre három banktól, és a számlavezetı banktól kérnek ajánlatot.
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı szerint ehhez majd testületi döntés kell.
Tóth Dezsı polgármester – egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén - szavazásra bocsátja a
javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének
136/2010. (IV. 19.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy
határozott, hogy a „Városi Bölcsıde intézményének
infrastrukturális fejlesztése és kapacitás bıvítése” címő, KDOP5.2.2/B-09-2009-0006 jelő pályázat kapcsán a szállítói
finanszírozási módot választja.
Felelıs:
Határidı:

Tóth Dezsı polgármester
folyamatos

Tóth Dezsı polgármester szavazásra bocsátja a RADAR pénzügyi feladatokkal való
megbízását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének
137/2010. (IV. 19.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy
határozott, hogy a „Városi Bölcsıde intézményének
infrastrukturális fejlesztése és kapacitás bıvítése” címő, KDOP5.2.2/B-09-2009-0006
jelő
pályázathoz
kapcsolódó
könyvvizsgálói feladatok ellátásával megbízza a RADAR
Könyvvizsgálói Kft-t (székhely: 8000 Székesfehérvár, József A.
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út 21. 3/7., képviseli Lics Mária ügyvezetı), bruttó 393.750,-Ft
megbízási díjért.
Felhatalmazza
aláírására.
Felelıs:
Határidı:

a

polgármestert

a

megbízási

szerzıdés

Tóth Dezsı polgármester
folyamatos

Tóth Dezsı polgármester a közbeszerzési szakértıi árajánlatok közül, az alacsonyabb árat
ajánló İSZY és İSZY Kft. megbízását javasolja.
Mihályfi Gábor aljegyzı kérdezi, hogy mi a megbízási díj forrása.
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı elmondja, hogy a pályázat szerint elszámolható.
Tóth Dezsı polgármester szavazásra bocsátja az İSZY és İSZY Kft. közbeszerzési
szakértıként való megbízásának elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének
138/2010. (IV. 19.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy
határozott, hogy a KDOP 2009-5.2.2/B kódszámú „Szociális
alapszolgáltatások
és
gyermekjóléti
alapellátások
infrastrukturális fejlesztése” címő pályázat keretében a Városi
Bölcsıde fejlesztéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás
lebonyolítására benyújtott ajánlatok közül a legkedvezıbb
ajánlatot tevı İSZY és İSZY Kft. (székhely: 1125 Budapest,
Kútvölgyi út 24/A., képviseli: Dr. İszyné Lavotha Ágnes)
ajánlattevı ajánlatát fogadja el nettó 635.000,- Ft + Áfa, bruttó
793.750,-Ft értékben. A támogatási tartalmon felüli részt az
önkormányzat a saját költségvetése terhére biztosítja.
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az elıirányzat
módosítást az önkormányzati elıirányzat-nyilvántartásban
vezesse át, továbbá a költségvetési rendelet módosításakor az
elıirányzat
módosítást
a
költségvetési
rendeletben
szerepeltesse.
Felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására.
Amennyiben meghiúsul a szerzıdéskötés, úgy a második
legkedvezıbb ajánlatot tevı Konstantinusz Consult Tanácsadó
Kft. (székhely: 4029 Debrecen, Eötvös utca 29/5., képviseli:
Szabó Péter ügyvezetı) ajánlattevıvel köt szerzıdést.
Határidı:

folyamatos

Felelıs:

Tóth Dezsı polgármester
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3.
Dózsa Gy. utcai autóbuszöböl pár projekt kapcsán megállapodás tervezet megtárgyalása,
elfogadása
Tóth Dezsı polgármester ismerteti a PüB ülésén hozott határozati javaslatot, mely szerint a
testület 3 egyenlı részletben fizetné ki az önrészt május 30-i, szeptember 30-i és december 31i határidıvel. Szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal
egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének
139/2010. (IV. 19.) számú határozata:
Enying Város önkormányzatának Képviselı-testülete, úgy
határozott, hogy „Az országos közutak átkelési szakaszain a
forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére,
a
jármővek
sebességének
csökkentésére
alkalmas
beavatkozások társfinanszírozására” címő pályázat önrészével
kapcsolatban részletfizetést kezdeményez a Közlekedési
Koordinációs Központnál a 1.952.700,- Ft összeg három egyenlı
részletben, az alábbi ütemezés szerint történı megfizetése
végett:
1. ütem
2. ütem
3. ütem

2010. május 30-ig
2010. szeptember 30-ig
2010. december 31-ig

Határidı:
Felelıs:

folyamatos
Tóth Dezsı polgármester

650.900,-Ft
650.900,-Ft
650.900,-Ft

Tóth Dezsı polgármester – egyéb hozzászólás nem lévén – a nyílt ülést 16.30 órakor
bezárja.

Enying, 2010. április 26.

Tóth Dezsı
polgármester

Szörfi István
jegyzı

Venczel Zita
hitelesítı

Bíró Attila Károly
hitelesítı
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