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Jelen vannak:   Dr. Pintér György polgármester 

Méreg János alpolgármester 
Dr. Lelkes Ákos, Vajda Balázs 
Varga Gyula képviselık 
 
Szörfi István jegyzı 
Mihályfi Gábor aljegyzı 

 
Vassné Zsemberi Katalin jegyzıkönyvvezetı 

 
Jelezte távolmaradását: Gebula Béla Ákos képviselık 
 
Nem jelezte távolmaradását:  Buza Lajos, Nyikos István, Viplak Tibor képviselık 
 
 
Dr. Pintér György polgármester köszönti a megjelenteket és a rendkívüli nyílt ülést 7.36 
órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselık határozatképes számban megjelentek, 
létszámuk 5 fı. A jegyzıkönyv hitelesítésére javasolja Dr. Lelkes Ákos és Varga Gyula 
képviselıket. Kéri, hogy aki a hitelesítık személyével egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Dr. Lelkes Ákos és 
Varga Gyula képviselıket elfogadta. 
 
Dr. Pintér György polgármester a jegyzıkönyv vezetésére felkéri Vassné Zsemberi Katalint. 
Ismerteti a meghívóban szereplı napirendet. Módosító javaslata, hogy az egyes napirendi 
pontot vegyék le a napirendrıl, mivel a PR tevékenységgel kapcsolatos dokumentáció nem 
érkezett meg. Kéri, hogy aki a javaslatával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal a Közbeszerzési eljárás „Tájékoztatási- és PR 
tevékenység” Dokumentáció elfogadásával kapcsolatos elıterjesztést levette a napirendrıl.  
 
Dr. Pintér György polgármester több módosító javaslat nem lévén kéri, hogy aki a 
módosított napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta. 
 
N a p i r e n d: 
 
Nyílt ülés: 
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1.) Szennyvízberuházás – Lıszermentesítés – Ajánlati dokumentáció 
elfogadása 

 
 
1.) Szennyvízberuházás – Lıszermentesítés – Ajánlati dokumentáció elfogadása 
 
Dr. Pintér György polgármester ismerteti a határozati javaslatot. Elmondja, hogy 6 cég 
számára küldik meg az ajánlati dokumentációt. Mivel meghívásos eljárásról van szó, így 
viszonylag hamar tudnak majd dönteni. A PR tevékenység kapcsán ugyanígy a jövı héten 
tartanának egy rendkívüli ülést. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy a Támogatási Szerzıdésben, a költségvetésben 7 
millió Ft van beállítva erre a tevékenységre. Elıször egy hatástanulmányt kell elkészíteni, 
melybıl kiderül majd, hogy a kivitelezınek kell-e elvégezni a lıszermentesítést, vagy 
elegendı pénz marad egy külsıs cég megbízására. 
 
Dr. Pintér György polgármester – több kérdés, észrevétel nem lévén – kéri, hogy aki a 
határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
190/2011. (VI. 24.) 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 
projekthez kapcsolódó lıszer-mentesítési szolgáltatás nyújtása 
tárgyában – a határozat mellékletét képezı felhívás szerint – 
ajánlatokat kér be az alábbi cégektıl: 

1. Különleges Biztonsági Szolgáltató és Tanácsadó Kft.; 1147 
Budapest, Telepes utca 12. 2. em./1.; képviseli: Koklács 
András 

2. Solymos és Társa Bt.; 1164 Budapest, Rózsalevél u. 5.; 
képviseli: Pácser István 

3. Bombus Biztonsági Szolgáltató és Tanácsadó Bt.; 1144 
Budapest, Ormánság u. 21. fsz. 1.; képviseli: Bojtos István 

4. Nemes és Társa Kft.; 1138 Budapest, Gyöngyösi út 6.; 
képviseli: Nemes Zsolt 

5. Tőzszerész és Aknakutató Kft.; 1151 Budapest, Csomád u. 
61.; képviseli: Gergely Sándor 

6. Nikka Tech Kft.; 8246 Tótvázsony, Napsugár u. 4.; 
képviseli: Nagy István 

Határidı:  felhívásban foglaltak szerint 
Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester 
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Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy ha összeáll a kiviteli terv-dokumentáció, 
akkor összehívnak majd még egy rendkívüli testületi ülést. Több hozzászólás, észrevétel 
nem lévén, megköszöni a részvételt és a rendkívüli nyílt ülést 7.40 perckor bezárja. 
 
Enying, 2011. június 27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Dr. Pintér György     Szörfi István 
  polgármester           jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Dr. Lelkes Ákos              Varga Gyula 
       hitelesítı      hitelesítı  


