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JEGYZİKÖNYV 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2010. október 13-án 

tartott  a l a k u l ó  ülésérıl 
 
Helye:    Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
    8130 Enying, Kossuth u. 26. 
 
Jelen vannak:   Dr. Pintér György polgármester, 

Buza Lajos,  Gebula Béla Ákos,  
Dr. Lelkes Ákos, Méreg János,  
Nyikos István, Vajda Balázs, 
Varga Gyula, Viplak Tibor képviselık 
 
Elek Gyuláné HVB elnök 
Deák Jánosné HVB tag 
 
Szörfi István jegyzı 
Mihályfi Gábor aljegyzı 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı 
 
Tolnai Zsuzsanna Szirombontogató Óvoda vezetı 
Királyné Cs. Ilona Városi Bölcsıde vezetı 
Nemes Diána Vas G. Mőv. Ház vezetı 
Rideg Lászlóné könyvtárvezetı 
Szabados Tamásné ESZI vezetı 
Megyeri Mihályné ESZI vezetı helyettes 
 
V. Varga József újságíró PLT 
 
Szemerei Szilvia jegyzıkönyvvezetı 

 
 
1. Az alakuló ülés megnyitása 
 
Buza Lajos korelnök köszönti a tisztelt képviselıket, és a tisztelt TV nézıket. Az alakuló 
ülést 15.00 órakor megnyitja, megállapítja, hogy a képviselık teljes létszámban megjelentek, 
létszámuk 9 fı. A jegyzıkönyv vezetésére felkéri Szemerei Szilviát, a jegyzıkönyv 
hitelesítésére Gebula Béla Ákos és Dr. Lelkes Ákos képviselıket.  
 
A felkért képviselık a hitelesítést vállalják. 
 
Ismerteti az alakuló ülés napirendjét. Kérdezi, kíván-e valaki módosító javaslattal élni. 
Napirendet módosító javaslat nem lévén szavazásra bocsátja a napirend elfogadását. Kéri, 
hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta. 
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N a p i r e n d: 
 
Nyílt ülés  15.00 órától 
 

1. Az alakuló ülés megnyitása 
 

 Elıadó: Buza Lajos 
 korelnök 

 
2. A helyhatósági választás eredményének ismertetése 

 

  Elıadó: Elek Gyuláné 
                HVB elnök 
 

3. A polgármester eskütétele 
 

 Elıadó: Buza Lajos 
          korelnök 
 

4. A települési képviselık eskütétele 
 

 Elıadó: Dr. Pintér György 
              polgármester 
 

5. A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 
 

 Elıadó: Dr. Pintér György 
         polgármester 
 

6. Az alpolgármester megválasztása 
 

 Elıadó: Dr. Pintér György 
         polgármester 
 

7. Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének 
megállapítása 

 

 Elıadó: Dr. Pintér György 
         Polgármester 
 

8. A bizottságok tagjainak megválasztása 
 

 Elıadó: Dr. Pintér György 
         polgármester 
 
 
 
2. A helyhatósági választás eredményének ismertetése 
 
 
Buza Lajos korelnök átadja a szót Elek Gyulánénak, a Helyi Választási Bizottság elnökének. 
 
Elek Gyuláné HVB elnök tisztelettel köszönti a megjelenteket és a TV nézıket. Elmondja, 
hogy az október 3-i választás Enyingen is lezajlott, eredményét az alábbiak szerint ismerteti. 
Enyingen 5.832 fı volt jogosult választani, ebbıl 2.479 fı élt jogával. A választási törvény 
módosításával kisebb létszámú testületek alakultak, Enyingen a Képviselı-testület létszáma 
8 fı. Enyingen a 6 fı polgármester-jelöltbıl és a 30 fı képviselı-jelöltbıl megválasztott 
személyek az alábbi számú szavazatot kapták: 
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Dr. Pintér György polgármester 1.331 szavazat 
Méreg János 1.155 szavazat 
Nyikos István 871 szavazat 
Viplak Tibor 832 szavazat 
Dr. Lelkes Ákos 811 szavazat 
Gebula Béla Ákos 752 szavazat 
Vajda Balázs 747 szavazat 
Varga Gyula 705 szavazat 
Buza Lajos 694 szavazat 

 
A polgármester és a képviselık négyéves munkájához sok sikert és jó egészséget kíván. 
 
Buza Lajos korelnök kéri a jelenlévıket, hogy álljanak fel, és átadja a szót Elek Gyulánénak a 
polgármesteri eskütételhez. 
 
 
 
3. A polgármester eskütétele 
 
Dr. Pintér György polgármester Elek Gyuláné HVB elnök elımondásával leteszi az alábbi 
esküt. 
 
„Én Dr. Pintér György esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hő leszek; az 
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott 
titkot megırzöm; polgármesteri tisztségembıl eredı feladataimat Enying város fejlıdésének 
elımozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Isten engem 
úgy segéljen!” 
 
Elek Gyuláné HVB elnök átadja a megbízólevelet a polgármester részére. 
 
Buza Lajos korelnök átadja az ülés vezetését Dr. Pintér György polgármesternek. 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri a jelenlévıket, hogy továbbra is maradjanak állva a 
képviselıi eskütételhez. 
 
 
 
4. A települési képviselık eskütétele 
 
A megválasztott képviselık Dr. Pintér György polgármester elımondásával leteszik az 
alábbi esküt, majd Elek Gyuláné HVB elnöktıl átveszik megbízólevelüket. 
 
„Én ______________ esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hő leszek; az 
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott 
titkot megırzöm; önkormányzati képviselıi tisztségembıl eredı feladataimat Enying város 
fejlıdésének elımozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. 
Isten engem úgy segéljen!” 
 
 
 
5. A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 
 
Szörfi István jegyzı elmondja, hogy a polgármester úrral egyeztetve illetményét az elızı 
polgármester illetményével megegyezı mértékben javasolja megállapítani. Ismerteti a 
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polgármester illetményének megállapítására irányuló melléklet szerinti határozati javaslatot. 
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, 
hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
341/2010. (X. 13.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a polgármester havi illetményét bruttó 
546.000,- Ft- ban állapítja meg.  

 
Szörfi István jegyzı elmondja, hogy polgármester úr jelezte, hogy költségtérítésre az elızı 
polgármesternek megfelelıen tart igényt. Ismerteti a polgármester költségtérítésének 
megállapítására irányuló melléklet szerinti határozati javaslatot. Kérdés, hozzászólás nem 
lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
342/2010. (X. 13.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a polgármester költségtérítésének összegét a 
havi illetményének 20%-ában határozza meg.  

 
 
6. Az alpolgármester megválasztása 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy a jogszabály szerint a polgármester tiszte 
javaslatot tenni az alpolgármester személyére. Alpolgármesternek javasolja megválasztani 
Méreg János önkormányzati képviselıt. Az alpolgármester személyérıl titkos szavazással 
kell dönteni. A szavazatszedı bizottság tagjainak javasolja Nyikos István, Viplak Tibor és Dr. 
Lelkes Ákos képviselıket, a bizottság elnökének pedig Dr. Lelkes Ákos képviselıt. Kéri, 
hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal Dr. Lelkes Ákos képviselıt a szavazatszedı 
bizottság elnökének, Nyikos István és Viplak Tibor képviselıket a szavazatszedı bizottság tagjainak 
megválasztotta. 
 
 
Az ülés a titkos szavazást követıen 15.13 órakor változatlan képviselıi létszámmal folytatódik. 
 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı, a szavazatszedı bizottság elnöke ismerteti a titkos szavazás 
eredményét. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
343/2010. (X. 13.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Enying Város Önkormányzata 
alpolgármesterének Méreg János képviselıt megválasztja. 
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Dr. Pintér György polgármester gratulál Méreg János alpolgármesternek a 
megválasztásához, és kéri a jelenlévıket, hogy álljanak fel az alpolgármesteri eskütételhez. 
 
Méreg János alpolgármester Dr. Pintér György polgármester elımondásával leteszi az alábbi 
esküt: 
 
„Én ______________ esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hő leszek; az 
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott 
titkot megırzöm; alpolgármesteri tisztségembıl eredı feladataimat Enying város fejlıdésének 
elımozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Isten engem 
úgy segéljen!” 
 
 
 
7. Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 
 
Dr. Pintér György polgármester az alpolgármester tiszteletdíját és költségtérítését az elızı 
alpolgármester tiszteletdíjával és költségtérítésével azonos mértékben javasolja 
megállapítani. Ismerteti az alpolgármester tiszteletdíjának, valamint költségtérítésének 
megállapítására irányuló melléklet szerinti határozati javaslatokat. Kérdés, hozzászólás nem 
lévén szavazásra bocsátja a tiszteletdíj megállapítására irányuló határozati javaslat 
elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
344/2010. (X. 13.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az alpolgármester havi tiszteletdíját 
megválasztása napjától bruttó 165.600,- Ft összegben állapítja 
meg.  

 
Dr. Pintér György polgármester szavazásra bocsátja a költségtérítés megállapítására 
irányuló határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
345/2010. (X. 13.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az alpolgármester költségátalányának 
mértékét az alpolgármester tiszteletdíjának 20%-ában állapítja 
meg.  

 
 
 
8. A bizottságok tagjainak megválasztása 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi a képviselıket, leendı bizottsági beltagokat, 
hozzájárulnak-e a bizottságok beltagjainak nyilvános ülésen történı megválasztásához. A 
kültagokat mindenképpen zárt ülésen kell megválasztani, mert velük elızetes egyeztetés 
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nem történt. Kéri, hogy aki a bizottsági beltagok nyilvános ülésen történı megválasztásával 
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a bizottsági beltagok nyilvános ülésen történı 
megválasztásához hozzájárult. 
 
Dr. Pintér György polgármester a TFB elnökének Nyikos István képviselıt, beltagjainak 
pedig Buza Lajos és Varga Gyula képviselıket javasolja. Kéri, hogy aki Nyikos István 
képviselı TFB elnöknek való megválasztásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
346/2010. (X. 13.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Nyikos István képviselıt a Településfejlesztési 
és Környezetvédelmi Bizottság elnökének megválasztja. 

 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki Buza Lajos képviselı TFB beltagnak történı 
megválasztásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
347/2010. (X. 13.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Buza Lajos képviselıt a Településfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság tagjának megválasztja. 

 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki Varga Gyula képviselı TFB beltagnak történı 
megválasztásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
348/2010. (X. 13.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Varga Gyula képviselıt a Településfejlesztési 
és Környezetvédelmi Bizottság tagjának megválasztja. 

 
 
Dr. Pintér György polgármester a PERB elnökének javasolja Viplak Tibor képviselıt, 
tagjainak pedig Nyikos István és Gebula Béla Ákos képviselıket megválasztani. Kéri, hogy 
aki Viplak Tibor képviselı PERB  elnöknek történı megválasztásával egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
349/2010. (X. 13.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Viplak Tibor képviselıt a Pénzügyi, Ellenırzı 
és Rendészeti Bizottság elnökének megválasztja. 
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Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki Nyikos István képviselı PERB tagnak történı 
megválasztásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
350/2010. (X. 13.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Nyikos István képviselıt a Pénzügyi, 
Ellenırzı és Rendészeti Bizottság tagjának megválasztja. 

 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki Gebula Béla Ákos képviselı PERB tagnak 
történı megválasztásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
351/2010. (X. 13.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Gebula Béla Ákos képviselıt a Pénzügyi, 
Ellenırzı és Rendészeti Bizottság tagjának megválasztja. 

 
 
Dr. Pintér György polgármester az Eü. Biz. elnökének javasolja Dr. Lelkes Ákos képviselıt, 
tagjainak pedig Varga Gyula és Vajda Balázs képviselıket megválasztani. Kéri, hogy aki Dr. 
Lelkes Ákos képviselı Eü. Biz. elnöknek történı megválasztásával egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
352/2010. (X. 13.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Dr. Lelkes Ákos képviselıt az Egészségügyi és 
Szociális Bizottság elnökének megválasztja. 

 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki Varga Gyula képviselı Eü. Biz. tagjának 
történı megválasztásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
353/2010. (X. 13.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Varga Gyula képviselıt az Egészségügyi és 
Szociális Bizottság tagjának megválasztja. 

 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki Vajda Balázs képviselı Eü. Biz. tagjának 
történı megválasztásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
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A Képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
354/2010. (X. 13.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Vajda Balázs képviselıt az Egészségügyi és 
Szociális Bizottság tagjának megválasztja. 

 
Dr. Pintér György polgármester az OKS elnökének javasolja Vajda Balázs képviselıt, 
tagjainak Gebula Béla Ákos és Dr. Lelkes Ákos képviselıket megválasztani. Kéri, hogy aki 
Vajda Balázs képviselı OKS elnöknek történı megválasztásával egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
355/2010. (X. 13.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Vajda Balázs képviselıt az Oktatási, Kulturális 
és Sportbizottság elnökének megválasztja. 

 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki Gebula Béla Ákos képviselı OKS tagnak 
történı megválasztásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
356/2010. (X. 13.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Gebula Béla Ákos képviselıt az Oktatási, 
Kulturális és Sportbizottság tagjának megválasztja. 

 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki Dr. Lelkes Ákos képviselı OKS tagnak 
történı megválasztásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
357/2010. (X. 13.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Dr. Lelkes Ákos képviselıt az Oktatási, 
Kulturális és Sportbizottság tagjának megválasztja. 

 
 
Dr. Pintér György polgármester a bizottsági kültagok megválasztása érdekében szavazásra 
bocsátja a zárt ülés tartását. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a bizottsági kültagok megválasztása érdekében zárt 
ülés tartását elfogadta. 
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Dr. Pintér György polgármester jó munkát kíván a képviselıknek. Úgy látja, hogy tudnak 
együtt dolgozni, együtt egy irányba haladni. Viták bizonyára lesznek, de tudnak majd 
együtt gondolkodni. Megköszöni a képviselık tevékenységét, és a testületi munkához való 
hozzáállását. Munkájukhoz jó egészséget kíván. Egyéb hozzászólás nem lévén az alakuló 
ülést 15.17 órakor bezárja. 
 
 
Enying, 2010. október 14. 
 
 
 
 
 
  Dr. Pintér György    Szörfi István 
     polgármester          jegyzı 
 
 
 
 
 
  Gebula Béla Ákos    Dr. Lelkes Ákos 
         hitelesítı          hitelesítı 


