
Jegyzőkönyv
Készült a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

2010. június 23. napján tartott rendkívüli üléséről

Az ülés helye: A Polgármesteri Hivatal tanácsterme
8130 Enying, Kossuth u. 26.

Jelen vannak: Bíró Attila elnök
Venczel Zita bizottsági tag
Rafael János, Pődör Gyula bizottsági kültag, 
Drexler Katalin bizottsági titkár, Hiri Noémi jegyzőkönyvvezető

Mihályfi Gábor aljegyző

Tóth Károly EVSZI vezető helyettes

Nemes Diána 

Bíró Attila TFB elnök köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság tagjai 3 fővel, 
határozatképes számban megjelentek és az ülést 9:00 órakor megnyitja. Kéri, hogy aki napirenddel 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A bizottság 3 igen, egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta.

Napirend:

1. Versenyfelhívás „Virágos Enyingért, Szép Környezetért”
2.  Varga  József  vállalkozó  kérelme  –  nyilatkozat  az  enyingi  081,  083,  084  és  0125  hrsz-ú  utak 
kérelmező általi használatáról
3.  A Mezőföldi  Többcélú Kistérségi  Társulással  kötött  szívességi  használati  szerződés módosítása 
(Szabadság tér 14.)
4. Pudelka István földvételi kérelme

Rafael János bizottsági kültag, Nemes Diána 9:02 órakor megérkezik.

1. Versenyfelhívás „Virágos Enyingért, Szép Környezetért”

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a napirendi pontot elmondja, hogy két döntést kell ezzel kapcsolat-
ban a bizottságnak meghoznia. Kérdés, hozzászólás nem lévén ismerteti a határozati javaslatokat. Ké-
ri, hogy aki azokkal egyetért kézfeltartással szavazzon.

A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal elfogadta a következő határozatot:

Enying Város Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 90  /2010. (VI. 23.)   
számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága úgy 
határozott, hogy az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  „Virágos 
Enyingért,  Szép  Környezetért”  címmel  versenyfelhívást  tesz  közzé  jelen  határozat  
elválaszthatatlan mellékletét képező versenyfelhívás alapján.

1/4



Határidő: 2010. július 15. 
Felelős: Tóth Dezső polgármester

A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal elfogadta a következő határozatot:

Enying Város Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 91  /2010. (VI. 23.)   
számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága úgy 
határozott, hogy az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,  hogy 2010. évben a  
„Virágos  Enyingért,  Szép  Környezetért”  címmel  meghirdetett  verseny  elbírálására  
nyolctagú  bíráló  bizottságot  állít  fel,  melyet  a  polgármester,  a  Településfejlesztési  és  
Környezetvédelmi Bizottság 5 tagja, a Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója  
valamint az Enyingi Városvédő, Szépítő és Hagyományőrző Egyesület elnöke alkot.

Felkéri a Tisztelt Bíráló Bizottságot, hogy a nyertes pályázó kiválasztása helyszíni bejárás  
tapasztalatai alapján történjen meg.

Határidő: A  bíráló  bizottság  felállítása  tekintetében  2010.  július  15.;  egyebekben 
folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester

2. Varga József vállalkozó kérelme – nyilatkozat az enyingi 081, 083, 084 és 0125 hrsz-ú utak 
kérelmező általi használatáról

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a napirendi pontot és kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati ja-
vaslatot. Kéri, hogy aki azzal egyetért kézfeltartással szavazzon.

A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal elfogadta a következő határozatot:

Enying Város Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 92  /2010. (VI. 23.)   
számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága úgy 
határozott, hogy az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  Varga József  
vállalkozó (8130 Enying, Tóth Árpád u. 2.) kérelmét támogatja és hozzájárulását megadja  
az  Enying  081,  083,  084  és  0125  hrsz-ú  „A  mezőgazdasági  utak  fejlesztése”  UMPV I  
pályázat  jogcím  keretében  felújítandó  útszakaszok  kérelmező  általi,  beruházás  
megvalósítása után 5 éven keresztüli,  azaz az üzemeltetési  kötelezettség lejártáig tartó –  
mások használatát ki nem záró vagy korlátozó - használatához.

Az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 081, 083, 084 és 0125 hrsz-ú ingatlanok  
művelési ága kivett út, illetve kivett közút, övezeti besorolása a hatályos, 35/2004. (IX.30.)  
önkormányzati  rendelettel  elfogadott  Helyi  építési  szabályzat  és  rendezési  tervek  szerint  
„Köu  Mg”  (közlekedési  terület,  mezőgazdasági  út),  tehát  azt  –  Az  épített  környezet  
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény  2.§ 13. pontja értelmében -  
rendeltetésének megfelelően bárki  használhatja.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester
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3. A Mezőföldi Többcélú Kistérségi Társulással kötött szívességi használati szerződés módosítá-
sa (Szabadság tér 14.)

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a napirendi pontot és kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati ja-
vaslatot. Kéri, hogy aki azzal egyetért kézfeltartással szavazzon.

A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal elfogadta a következő határozatot:

Enying Város Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 93  /2010. (VI. 23.)   
számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága úgy 
határozott, hogy az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  a  Mezőföldi  
Többcélú Kistérségi Társulás és Enying Város Önkormányzata között 2008. december 22.  
napján megkötött, a Szabadság tér 14. szám alatti ingatlan egyes helyiségeinek kizárólagos  
használatát biztosító szívességi használati szerződés jelen határozat elválaszthatatlan mel-
lékletét  képező „Szívességi  használati  szerződés  módosítás” szerinti  tartalommal  történő 
módosításához hozzájárul. 

Felhatalmazza a Polgármestert a „Szívességi használati szerződés módosítás” aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

4. . Pudelka István földvételi kérelme

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a napirendi pontot és kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati ja-
vaslatot. Kéri, hogy aki azzal egyetért kézfeltartással szavazzon.

A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal elfogadta a következő határozatot:

Enying Város Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 94  /2010. (VI. 23.)   
számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága úgy 
határozott, hogy az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat  
tulajdonában lévő enyingi 0102/35 hrsz-ú, 1551m2 nagyságú, szántó művelési ágú, 5,12 AK  
értékű ingatlanát értékesíti Pudelka István 8130 Enying, Vásártér 46. szám alatti lakos ré-
szére 45.000,- Ft/AK áron.
Az ügyvédi és földmérői költségek a vevőt terhelik.

Felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Drexler Katalin bizottsági  titkár  elmondja,  hogy dr.  Lelkes Ákos alpolgármester  úr jelezte felé, 
hogy az újonnan elkészült, jobb oldali autóbuszöbölben megáll a víz. Bár a helyszínen ő maga nem 
tapasztalta azt a problémát, a Szalai Sándor műszaki ellenőr részére a bejelentést továbbítja.
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Tóth Károly EVSZI vezető helyettes kiegészíti az elhangzottakat azzal, hogy a víz az úton áll meg 
nem a buszmegállóban. Az öböl a terv szerint készült el, a vízállást az útburkolati hibák okozzák. 
Amíg az aszfaltút nem lesz felmarva és kijavítva, addig ez a probléma nem oldódik meg.

Pődör  Gyula  bizottsági  kültag tájékoztatja  a  bizottságot  arról,  hogy  egy,  az  alternatív 
energiaforrásokkal kapcsolatos pályázati lehetőségekről szóló előadáson vett részt. Sajnálja, hogy az 
Enyingi  Önkormányzat  nem  képviseltette  magát,  mert  ő  nagyon  hasznosnak  találta  az  ott 
elhangzottakat. Úgy véli a városnak is meg kellene fontolnia, hogy az iskolákba, közintézményekbe 
biomassza kazánt vásároljon. Szerinte mindenképpen érdemes lenne felvenni a kapcsolatot a „Privát 
Tenderrel”.  Ezen  technológiák  megvásárlásához,  energiatelepek  létrehozásához  uniós  támogatások 
vehetők  igénybe.  A  jelenlegi  energiaforrások  egyre  drágulnak,  tájékozódni  kell  az  alternatív 
energiaforrásokról.

Venczel  Zita bizottsági  tag tájékoztatja a megjelenteket,  hogy az előbb elhangzottakhoz hasonló 
témával  kereste  őt  meg  Regenyei  Béla,  akit  a  hivatal  műszaki  csoportjához  irányított.  Szerinte  a 
majdan megépülő szennyvíztelepre lehetne egy biomassza üzemet telepíteni.

Bíró Attila  elnök több hozzászólás,  észrevétel  nem lévén,  megköszöni  a részvételt,  az  ülést  9:22 
órakor bezárja. 

Enying, 2010. június 25.

       Bíró Attila  Drexler Katalin
   s.k.

       TFB elnök          TFB titkár
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