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01/218-8/2011. 
JEGYZİKÖNYV 

 
Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2011. április 14-én 
tartott r e n d k í v ü l i  n y í l t  ülésérıl 

 
Helye:    Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
    8130 Enying, Kossuth u. 26. 
 
Jelen vannak:   Dr. Pintér György polgármester, 

Méreg János alpolgármester, 
Gebula Béla Ákos, Dr. Lelkes Ákos, 
Nyikos István, Vajda Balázs, 
Varga Gyula képviselık 

 
Mihályfi Gábor aljegyzı 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı 
 
Szemerei Szilvia jegyzıkönyvvezetı 

 
Jelezte távolmaradását: Buza Lajos, Viplak Tibor képviselık 
 
Dr. Pintér György polgármester megállapítja, hogy a képviselık határozatképes számban 
megjelentek, a testület létszáma 7 fı. Az ülést 14.10 órakor megnyitja. A jegyzıkönyv 
hitelesítésére javasolja Méreg János és Nyikos István képviselıket. Kéri, hogy aki a 
hitelesítık személyével egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Méreg János és 
Nyikos István képviselıket elfogadta. 
 
 
A jegyzıkönyv vezetésére felkéri Szemerei Szilviát, majd ismerteti napirend-módosító 
javaslatait. Javasolja levenni a napirendrıl az Enying város szennyvízcsatornázása és 
szennyvíztisztítása – „PR feladatok ellátása” ajánlati dokumentáció napirendi pontot, mert 
még további egyeztetést igényel. Az elfogadás határidejébe még belefér a késıbbi 
idıpontban való megvitatása, rendes ülésen terjeszti majd a testület elé. E napirendi pont 
helyett javasolja 5. napirendi pontként napirendre tőzni az igény benyújtását ÖNHIKI 
támogatásra. 7. napirendi pontként pedig javasolja napirendre venni közoktatási szakértı 
megbízását. Egyéb módosító javaslat nem lévén kéri, hogy aki a „PR feladatok ellátása” 
napirendi pont levételével egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az Enying város szennyvízcsatornázása és 
szennyvíztisztítása – „PR feladatok ellátása” ajánlati dokumentáció napirendi pontot levette a 
napirendrıl.  
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki az ÖNHIKI támogatási igény napirendre 
tőzésével egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az ÖNHIKI támogatási igény bejelentését 5. 
napirendi pontként napirendjére tőzte.  
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Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a közoktatási szakértı megbízása 7. napirendi 
pontként való napirendre tőzésével egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a közoktatási szakértı 
megbízását 7. napirendi pontként napirendjére tőzte.  
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy a fentiek szerint módosított napirenddel egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal a rendkívüli nyílt ülés módosított napirendjét 
elfogadta.  
 
Napirend 
 
Nyílt ülés: 
 

1. Gazdasági program felülvizsgálata 
 

 Elıadó: Dr. Pintér György 
       Polgármester 
 

2. 2011. évi közbeszerzési terv 
 

 Elıadó: Dr. Pintér György 
       polgármester 
 

3. Enying város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása – 
„Projektmenedzsment feladatok ellátása” ajánlati dokumentáció 
 

 Elıadó: Dr. Pintér György 
       polgármester 
 

4. Enying város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása – 
„Tervezıi feladatok ellátása” ajánlati dokumentáció 
 

 Elıadó: Dr. Pintér György 
       polgármester 
 

5. ÖNHIKI támogatási igény benyújtása 
 

 Elıadó: Dr. Pintér György 
       polgármester 
 

6. Enying város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása – 
Társberuházói megállapodás EVÖ - EVKT 
 

 Elıadó: Dr. Pintér György 
       polgármester 
 

7. Közoktatási szakértı megbízása 
 

 Elıadó: Dr. Pintér György 
       polgármester 
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1.) Gazdasági program felülvizsgálata 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy 25 oldalas anyagról van szó. Próbálták 
beépíteni azokat a fejlesztéseket, amik a város életében fontosak lehetnek. Nyugtalanítónak 
tartja az átvett hiányt, amit visz magával a város. A pénzügyi helyzet nem túl rózsás, 
mindent ez határoz meg, de a fejlesztésre is gondolni kell. Ha valamelyikrıl lemond a 
testület, nem biztos, hogy a jövıben meg tudja valósítani. Például a szakrendelınél most 
kisebb pályázatban gondolkodnak, ami felére csökkentheti az önerıt. A legfontosabbnak a 
szennyvíz beruházást tartja, mindent annak kell alárendelni. Kérdezi, van-e valakinek 
kérdése, véleménye. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı korrekt, szépen elıkészített, jó anyagnak tartja a gazdasági 
programot. Megfontolásra érdemesnek tart bizonyos változtatásokat pl. kiemeltebben 
kezelni az ipari jellegő dolgokat. Az idegenforgalmi célkitőzések közül lehetne kiemelni a 
megvalósítandók közé olyanokat, melyekhez nem kell pénzt rendelni. A 13. oldal 3. 
franciabekezdését lehetne MM kategóriába tenni. Az önkormányzat helyzete miatt jobban az 
idegenforgalom felé kellene fordulni. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı kérdezi, hogy ez módosító javaslat-e a képviselı részérıl. 
 
Dr. Pintér György polgármester szerint ilyen térképet önállóan is össze tud állítani az 
önkormányzat, illetve egységes megjelenéssel turisztikai oldalt létrehozni. Szerinte jó helyen 
fekszik a város. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı szerint a turisztikai arculat fejlesztését is MM kategóriába 
lehetne tenni, mert nem tartalmaz konkrétumot. Módosító javaslata, hogy az 1. és 3. 
franciabekezdés MM kategóriába kerüljön. 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a módosító javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
108/2011. (IV. 14.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
önkormányzat 2011-2014. évre vonatkozó gazdasági programja 
célkitőzései között felsorolt idegenforgalommal kapcsolatos 
fejlesztési elképzelések közül az alábbiak mindenképpen 
megvalósítandó célfokozatra (CF:MM) való módosítását 
elfogadja: 
 
„- Fejleszteni kell a település turisztikai arculatát. Kiemelten 
kell kezelni azokat a fejlesztéseket, melyek turisztikailag is 
kiemelkedı jelentıséggel bírnak, vonzerıt jelentenek. (CF: M.) 
… 
- A helyi idegenforgalmi, illetve kereskedelmi egységeket is fel 
kell venni a Vállalkozói térképre. (Ez hozzájárul ismertségük 
növeléséhez.) (CF: M.)” 
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Dr. Pintér György polgármester szerint sok múlik a 2012. évi finanszírozáson. Az 
önkormányzatok gondban vannak, és a hiány determinálja a mozgásteret.  
 
Gebula Béla Ákos képviselı jónak tartja azért is a programot, mert az általános 
foglalkoztatást segítı célok, a közfoglalkoztatás majd minden pontja a megvalósítandó célok 
közé tartozik. Ez a lakosság számára megnyugtató. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye, észrevétele. 
Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a módosított gazdasági program elfogadásával 
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
109/2011. (IV. 14.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az önkormányzat 2011-2014. évre vonatkozó 
gazdasági programját – e határozat mellékletét képezı 
tartalommal és formában – elfogadja. 
 
Határidı:  azonnal; a megvalósítás tekintetében: folyamatos 
Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester 

 
 
2.) 2011. évi közbeszerzési terv 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy a terv a szennyvíz beruházás aláírt 
támogatási szerzıdésére épül, és természetesen a jövıben változtatható. A terv a már ismert 
beruházások, nyertes pályázatok alapján készült. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy ezért is tartalmazza a határozati javaslat a 
polgármesteri felhatalmazást az év közbeni változások átvezetésére. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı hiányolja a bizottsági döntéseket az elıterjesztésekkel 
kapcsolatban. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy a Képviselı-testület bizottsági javaslatra elfogadta 
a támogatási szerzıdést, ami alapján a terv készült. 
 
Dr. Pintér György polgármester szerint sok mozgástér nincs, támogatási szerzıdés szerinti 
tartalommal készült a terv. Kéri, hogy aki a közbeszerzési terv elfogadásával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
110/2011. (IV. 14.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy – e határozat mellékletét képezı – Enying 
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Város Önkormányzatának 2011. évi összesített közbeszerzési 
tervét elfogadja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert az év közbeni szükséges 
módosítások átvezetésére. 
 
Határidı:  folyamatos 
Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester 

 
 
3.) Enying város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása – „Projektmenedzsment 

feladatok ellátása” ajánlati dokumentáció 
 
Dr. Pintér György polgármester ismerteti a projektmenedzsment feladatok ellátására 
vonatkozó közbeszerzési dokumentumok elfogadására irányuló határozati javaslatát. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy az albizottság döntött a súlypontok tekintetében. 
Ismerteti, hogy a megvalósíthatósági tanulmány egy nem ennyire szigorú feltétel szerinti 
projektmenedzsmentet állapított meg. A dokumentáció a projektmenedzser végzettségét 
meliorációs mérnöki végzettséghez köti, míg a megvalósíthatósági tanulmány szerint 
mőszaki-gazdasági mérnök, a mőszaki terület felelısénél mőszaki felsıfokú végzettséget, itt 
kifejezetten környezetmérnöki végzettséget ír elı. Az említett súlypontok: ajánlati ár 40, 
kötbér 10, projektterv minısége 50 súlyszámmal szerepel. A projekt minıségét egy szakmai 
zsőri bírálná el, a testület határozza meg, ki a zsőri tagja. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy ezt a javaslatot egyhangúlag támogatta az 
albizottság kérve, hogy minıségbiztosítás után újra kerüljön az albizottság és a Képviselı-
testület elé tekintettel a projekt menedzsment jelentıségére. A súlypontozásnál két változat 
merült fel a 40-10-50 és az 50-10-40-es súlyponti arányok az ár-kötbér-minıség 
vonatkozásában. A szakmai háttér javaslatával az elsı változatot támogatta az albizottság. Ez 
az önkormányzatra a támogatás fényében nem ró annyi anyagi terhet, mint amennyi elıny a 
minıség jóvoltából származhat. Az albizottság egyhangúlag ezt a javaslatot tartja jónak.  
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése. Véleménye szerint a 
szakmai bizottságban az önkormányzatnak is képviseltetnie kell magát. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy ez a szakmai zsőri nem összekeverendı a bíráló 
bizottsággal. Tájékoztatást kaptak, hogy az elsı lehívást nem a projektmenedzsment fogja 
megvalósítani, hanem a hivatal, így számos hivatali dolgozó összeférhetetlenné válik. 
 
Varga Gyula képviselı kérdezi, hogy az önkormányzat számára elınyt vagy hátrányt jelent-
e, hogy a projektmenedzsment végzettsége enyhébb a dokumentációban. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy pont fordítva van. A dokumentáció 
megfogalmazása szigorúbb a megvalósíthatósági tanulmányhoz képest. 
 
Varga Gyula képviselı kérdezi, hogy ez összhangban van-e a FIDIC sárga könyvvel. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı igennel válaszol. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı szerint csak a minıség javára válhat a szigorúbb elvárás. 
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Dr. Pintér György polgármester összegzi, hogy amennyiben a minıségbiztosítást követıen 
módosítás vagy kiegészítés szükséges, úgy újra testület elé kerül. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı felhívja rá a figyelmet, hogy amennyiben a minıségbiztosításról 
változtatás nélkül jön vissza az anyag, de a testület változtatni szeretne, újra 
minıségbiztosításra kell küldeni a dokumentációt, azonban már így is csúszásban vagyunk 
az idıvel. 
 
Dr. Pintér György polgármester - egyéb hozzászólás nem lévén - kéri, hogy aki a határozati 
javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
111/2011. (IV. 14.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az „Enying város szennyvízcsatornázása és 
szennyvíztisztítása” címő KEOP 1.2.0/B/10-2010-0006 
azonosító számú projekt munkáihoz kapcsolódó 
projektmenedzseri feladatok teljes körő ellátására a határozat 
mellékletét képezı tartalom és forma szerint közbeszerzési 
eljárást indít, és a kapcsolódó dokumentációt elfogadja (ajánlati 
dokumentáció, ajánlati felhívás, meghatalmazás). 
 
Amennyiben a minıségbiztosítási és véleményezési eljárást 
követıen a dokumentáció módosítása, kiegészítése szükséges, 
úgy a módosított dokumentáció jóváhagyását a Képviselı-
testület ismételten megtárgyalja. 
 
Felkéri a polgármestert és a Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt.-t 
a szükséges intézkedések megtételére, továbbá felhatalmazza a 
polgármestert a szükséges dokumentumok és - a Provitál 
Fejlesztési Tanácsadó Zrt. részére tárgyi ügyben eljárásra 
jogosító - meghatalmazás aláírására. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 

 
 
4.) Enying város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása – „Tervezıi feladatok 

ellátása” ajánlati dokumentáció 
 
Dr. Pintér György polgármester ismerteti a tervezıi feladatok ellátására vonatkozó 
közbeszerzési dokumentumok elfogadására irányuló határozati javaslatát. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı kiegészítésként elmondja, hogy hirdetmény nélküli tárgyalásos 
eljárás indulna. A Közbeszerzések Tanácsához írt levélben kérik, hogy járuljanak hozzá a 
Kbt. szerinti hirdetmény nélküli eljáráshoz. Itt nincs minıségbiztosítás, mert nem támogatott 
tartalom. 
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Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy a tervek szerzıi joga nem az 
önkormányzaté, ezért ez a megoldás nem támogatható tartalom lesz. Egyéni kérelemre 
azonban van lehetıség, és így bekerülhet a támogatott tartalomba. Ezt mindenképpen 
megpróbálják. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye, észrevétele. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy az albizottság egyhangúlag támogatta a 
dokumentáció elfogadását. 
 
Dr. Pintér György polgármester - egyéb hozzászólás nem lévén - kéri, hogy aki a határozati 
javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
112/2011. (IV. 14.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az „Enying város szennyvízcsatornázása és 
szennyvíztisztítása” címő KEOP 1.2.0/B/10-2010-0006 
azonosító számú projekt munkáihoz kapcsolódó tervezıi 
feladatok ellátása tárgyában - a határozat mellékletét képezı 
tartalom és forma szerint - közbeszerzési eljárást indít, és a 
kapcsolódó dokumentációt elfogadja (ajánlati dokumentáció, 
ajánlati felhívás, kísérılevél Közbeszerzések Tanácsa részére). 
 
Felkéri a polgármestert és a Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt.-t 
a szükséges intézkedések megtételére, továbbá felhatalmazza a 
polgármestert a szükséges dokumentumok, és - a Provitál 
Fejlesztési Tanácsadó Zrt részére tárgyi ügyben eljárásra 
jogosító - meghatalmazás aláírására. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 

 
 
5.) ÖNHIKI támogatási igény benyújtása 
 
Dr. Pintér György polgármester ismerteti az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı 
önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtására irányuló melléklet 
szerinti határozati javaslatot. Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja annak 
elfogadását. Kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
113/2011. (IV. 14.) számú határozata: 

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı 
önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény 

benyújtásáról 
  

1. Enying Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Magyar Köztársaság 2011. évi 
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költségvetésérıl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú 
melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban 6. számú 
melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül 
hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok támogatására. 

 

2.   A képviselı-testület az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévı önkormányzatok támogatásának 
igényléséhez a fenti törvény alapján a következı 
nyilatkozatot teszi: 

 

I. a) A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-
jén 1 000 fı, vagy a feletti. 

 

II. a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetésérıl 
döntött és 2011. évben magánszemély kommunális 
adója és iparőzési adó jogcímen  140.053 ezer forint 
összegő bevételt tervez. 

 

III. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét vagy 
módosított költségvetési rendeletét  121.086  ezer forint 
összegő mőködési célú hiánnyal fogadta el. 

 

IV. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. 
évben nem haladja meg az Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti 
éves kötelezettségvállalás felsı határát. 

 

V. b) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelezı 
könyvvizsgálatra kötelezett. 

c) Kötelezı könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2010. 
évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta. 

 
Határidı:  2011. április 30. 
Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester 

Szörfi István jegyzı 
 
 
6.) Enying város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása – Társberuházói 

megállapodás EVÖ – EVKT 
 
Dr. Pintér György polgármester ismerteti az önkormányzat és a víziközmő társulat között 
kötendı megállapodás elfogadására irányuló határozati javaslatát. Kérdezi, van-e valakinek 
kérdése, véleménye, észrevétele. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy az albizottság egyhangúlag támogatta a 
megállapodás elfogadását. Ismerteti, hogy ahogy azt már Varga Gyula képviselı, a 
víziközmő társulat elnöke és Mihályfi Gábor aljegyzı is elmondta, ez egy általános tartalmú 
megállapodás, mely mind a víziközmő társulat, mind az önkormányzat érdekeinek megfelel. 
 
Dr. Pintér György polgármester - egyéb hozzászólás nem lévén - kéri, hogy aki a határozati 
javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
114/2011. (IV. 14.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Társberuházói megállapodást köt – a határozat 
mellékletét képezı formában és tartalommal – az Enyingi 
Szennyvízcsatorna-építı Víziközmő Társulattal (8130 Enying, 
Szabadság tér 16., képviseli: Varga Gyula elnök)  
 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 

 
 
7.) Közoktatási szakértı megbízása 
 
Dr. Pintér György polgármester ismerteti, hogy a kormányhivataltól kellett megkérni a 
szakértık névsorát. A kormányhivatal három szakértı adatait küldte meg: Boda János, 
Pintérné Bernyó Piroska és Tóthné Vízi Éva elérhetıségét. A kormányhivatal szerint 
versenyeztetni nem érdemes ıket, mert kb. 4-5.000,- Ft-os óradíjjal készítenek szakértıi 
véleményt. A testületnek ki kell jelölnie valakit, aki véleményezi az intézmény 
szétválasztását. Pintérné Bernyó Piroskával sikerült felvenni a kapcsolatot, aki május elsı 
hetében már át tudná adni a dokumentációt. Boda János már dolgozott az önkormányzatnak, 
így szerinte e két személy közül kellene a testületnek választania.  
 
Gebula Béla Ákos képviselı tapasztalata szerint sok ezer forintos különbségek szoktak lenni 
a díjazásban. Nem biztos benne, hogy nem kellett volna kérni árajánlatot. Ha nem muszáj, ne 
dobjon ki az önkormányzat több százezer forintot. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy természetesen e-mailben kiment az árajánlatkérés. 
Tekintettel azonban arra, hogy a kormányhivataltól a mai napon érkezett meg a levél és a 
Képviselı-testület szőkös határidıt szabott, valamint egy dologban, a közoktatási törvény 
88. § (6) bekezdése vonatkozásában kell véleményt adni, ezért került most elıterjesztésre a 
határozati javaslat. A kormányhivatal sem javasolja a versenyeztetést tekintettel az 
„átalánydíjra”. 
 
Méreg János alpolgármester javasolja Pintérné Bernyó Piroskát választani. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı nem kíván szavazni. 
 
Dr. Pintér György polgármester ismerteti a melléklet szerinti határozati javaslatot Pintérné 
Bernyó Piroska adataival kiegészítve. Kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával 
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal /Gebula Béla Ákos képviselı nem szavazott/ az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
115/2011. (IV. 14.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és 
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Általános Iskola intézményátszervezése kapcsán, a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (6) 
bekezdésében foglalt közoktatási szakértıi vélemény 
elkészítésére felkéri Pintérné Bernyó Piroska (lc: 2471 Baracska, 
Országút u. 37/d., ig.sz: SZ025621) közoktatási szakértıt. A 
szakértı megbízási díját a Képviselı-testület a mőködési hitel 
terhére biztosítja.  
 
A Képviselı-testület meghatalmazza a polgármestert a 
megbízási szerzıdés aláírására. 
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester  

 
 
Dr. Pintér György polgármester – egyéb hozzászólás nem lévén – 14.42 órakor a nyílt ülést 
bezárja. 
 
Az ülés rövid szünet után zárt üléssel folytatódik. 
 
 
Enying, 2011. április 26. 
 
 
 
 
  Dr. Pintér György    Mihályfi Gábor 
     polgármester          aljegyzı 
 
 
 
 
     Méreg János     Nyikos István 
        hitelesítı         hitelesítı 
 


