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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2011. május 17-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, 
Dr. Lelkes Ákos, Nyikos István,  
Varga Gyula, Viplak Tibor képviselık 
 
Szörfi István jegyzı 
Mihályfi Gábor aljegyzı 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı 
 
Szemerei Szilvia jegyzıkönyvvezetı 

 
Jelezte távolmaradását: Gebula Béla Ákos, Vajda Balázs képviselık 
 
Nem jelezte távolmaradását:  Buza Lajos képviselı 
 
 
Dr. Pintér György polgármester köszönti a megjelenteket, a rendkívüli nyílt ülést 15.03 
órakor megnyitja, megállapítja, hogy a képviselık határozatképes számban megjelentek, 
létszámuk 6 fı. A jegyzıkönyv hitelesítésére javasolja Méreg János és Nyikos István 
képviselıket. Kéri, hogy aki a hitelesítık személyével egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Méreg János és 
Nyikos István képviselıket elfogadta. 
 
A jegyzıkönyv vezetésére felkéri Szemerei Szilviát. A kiküldött napirendhez képest még egy 
rendkívüli elıterjesztést javasol napirendre venni, a Fejér Megyei Közgyőlés intézmény-
átszervezése kiegészítésének véleményezését. A megye egyik intézményének fenntartását 
szeretné átadni az államnak, így az nem kerülne összevonásra egy másik intézményével. 
Ennyivel módosulna az átszervezés, ehhez azonban ismét az önkormányzat soron kívüli 
véleményezére van szükség. Kéri, hogy aki a Fejér Megyei Önkormányzat intézmény-
átszervezés kiegészítése véleményezésének 2. napirendi pontként való napirendre vételével 
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a Fejér Megyei Önkormányzat intézmény-
átszervezése kiegészítésének véleményezését 2. napirendi pontként napirendre vette. 

 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki az így módosított napirend elfogadásával 
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a módosított napirendet elfogadta. 
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N a p i r e n d: 
Nyílt ülés  
 

1. Enying város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása – Bíráló 
bizottság tagjainak megválasztása 
 

 Elıadó: Dr. Pintér György 
       polgármester 
 

2. Fejér Megyei Önkormányzat intézmény-átszervezése 
kiegészítésének véleményezése 
 

 Elıadó: Dr. Pintér György 
       polgármester 
 
 
1. Enying város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása – Bíráló bizottság 

tagjainak megválasztása 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy egyetlen ajánlat érkezett a tervezıi 
feladatok ellátására, melyhez a szükséges hiánypótlást is határidın belül beadta a cég 
képviselıje. Ismertet az eseti bíráló bizottság tagjainak megválasztására irányuló melléklet 
szerinti határozati javaslatot. 
 
Méreg János alpolgármester kérdezi, hogy egyetlen alkalomra szól-e a bizottság tagjainak 
megbízatása. 
 
Dr. Pintér György polgármester, Szörfi István jegyzı igennel válaszolnak. 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
155/2011. (V. 18.) 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 kiírt közbeszerzési eljáráshoz 
kapcsolódóan eseti közbeszerzési értékelı bizottságot alakít. A 
közbeszerzési bizottság tagjai: 
 

- Dr. Pintér György polgármester, az értékelı bizottság 
elnöke 

- Méreg János alpolgármester 
- Varga Gyula képviselı 
- Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı 
- Szörfi István jegyzı, az értékelı bizottság titkára 

 

A bizottság a vonatkozó szerzıdés megkötése utáni nappal 
szőnik meg. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 
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2. Fejér Megyei Önkormányzat intézmény-átszervezése kiegészítésének 

véleményezése 
 
Dr. Pintér György polgármester ismerteti, hogy a Fejér Megyei Önkormányzat intézmény 
átszervezéséhez kapcsolódó kiegészítése szerint az Eötvös József Szakképzı Iskolát és 
Kollégiumot nem vonná össze a Dr. Entz Ferenc Mezıgazdasági, Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Szakképzı Iskola és Kollégiummal, hanem ez utóbbi fenntartói jogát átadná 
az államnak. Ismerteti az egyetértı vélemény adására irányuló melléklet szerinti határozati 
javaslatot. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele, véleménye. Kérdés, hozzászólás 
nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
156/2011. (V. 13.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Fejér 
Megyei Önkormányzat által mőködtetett intézmények 
átszervezésére vonatkozó kiegészítést megtárgyalta és úgy 
határozott, hogy az átszervezési javaslat kiegészítésével 
egyetért.  
 
Felkéri a Polgármestert, hogy a Fejér Megyei Közgyőlés Elnökét 
a Képviselı-testület döntésérıl tájékoztassa. 
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester  

 
 
Dr. Pintér György polgármester - egyéb hozzászólás nem lévén – megköszöni a részvételt. 
A rendkívüli nyílt ülést 15.10 órakor bezárja. 
 
 
 
Enying, 2011. május 19. 
 
 
 
 
  Dr. Pintér György    Szörfi István 
     polgármester          jegyzı 
 
 
 
 

    Méreg János    Nyikos István 
      hitelesítı         hitelesítı 

 
 


