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Jelen vannak:   Dr. Pintér György polgármester, 

Méreg János alpolgármester, 
Dr. Lelkes Ákos, 
Vajda Balázs, 
Varga Gyula képviselık 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı 

 
Szemerei Szilvia jegyzıkönyvvezetı 

 
Nem jelezte távolmaradását: Buza Lajos, Gebula Béla Ákos, Nyikos István, 
 Viplak Tibor képviselık 
 
 
Dr. Pintér György polgármester köszönti a megjelenteket, a rendkívüli nyílt ülést 15.05 
órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselık határozatképes számban megjelentek, 
létszámuk 5 fı. A jegyzıkönyv hitelesítésére javasolja Dr. Lelkes Ákos és Méreg János 
képviselıket. Kéri, hogy aki a hitelesítık személyével egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Dr. Lelkes Ákos és 
Méreg János képviselıket elfogadta. 
 
Dr. Pintér György polgármester a jegyzıkönyv vezetésére felkéri Szemerei Szilviát. A nyílt 
és zárt ülés kiküldött napirendjét javasolja elfogadni. Kéri, hogy aki a nyílt és zárt ülés 
napirendjével egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal a nyílt és zárt ülés napirendjét elfogadta. 
 
N a p i r e n d: 
 
Nyílt ülés: 
 

1. Intézményátszervezés 
1.1 Korábbi döntés módosítása - 183/2011. (VI. 02.) 
1.2 Enying Város Szolgáltató Intézménye megszüntetı okirat 
1.3 Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 
1.4 Polgármesteri Hivatal ügyrendjének módosítása 
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  Elıadó: Dr. Pintér György 
          polgármester 

 
2. Szennyvízberuházás – Enying Város Önkormányzata – Enyingi 

Víziközmő Társulat Társberuházói megállapodás módosítása 
 

  Elıadó: Dr. Pintér György 
          polgármester 

 
Zárt ülés   
 

1. Szennyvízberuházás – „PR feladatok ellátása” tárgyban kiírt 
közbeszerzési eljárás nyertesének kiválasztása 
/A Bíráló Bizottság 2011. augusztus 17. 14.30 órakor kezdıdı ülésén hozza 
meg javaslatát./ 
 

  Elıadó: Dr. Pintér György 
          polgármester 

 
1.) Intézményátszervezés 
1.1 Korábbi döntés módosítása - 183/2011. (VI. 02.) 
 
Dr. Pintér György polgármester ismerteti, hogy a testület 183/2011. (VI. 02.) számú 
határozatával úgy döntött, hogy a Szolgáltató Intézményt részben önálló intézményként 
mőködteti október 1-tıl. Úgy látják azonban, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben 
célszerőbb lenne, mint szakfeladatot a Polgármesteri Hivatalhoz behozni, a régi 
városgondnoksághoz hasonlóan. Az idei évben csökkenteni kellett a nem kötelezı 
feladatokat, létszámleépítést kellett végrehajtani, ennek a folyamatnak a része ez is. Tovább 
akartak foglalkoztatni egy személyt a korábban leépített létszámból belsı ellenırként, de 
összeférhetetlenség áll fenn. Kéri Aljegyzı urat, hogy ismertesse az ezzel kapcsolatos 
módosítást.  
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy az összeférhetetlenség fennállása miatt a határozati 
javaslat második franciabekezdése törlésre kerül, kéri a nélkül elfogadni a határozati 
javaslatot. 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a második franciabekezdés törlésére irányuló 
módosító javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
243/2011. (VIII. 17.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
183/2011. (VI. 02.) határozat módosítására irányuló határozati 
javaslat második franciabekezdésének törlését elfogadta. 

 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a fentiek szerint módosított határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
244/2011. (VIII. 17.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a 183/2011. (VI. 02.) számú határozatának 1. és 
2. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 
- a döntés 1. pontja helyébe az alábbi 1. pont lép: „1. Enying 
Város Szolgáltató Intézményét 2011. szeptember 30. nappal 
jogutóddal megszünteti. A jogutód intézmény (2011. október 
01. napjától) Enying Város Polgármesteri Hivatala.” 
 
A döntés 2. pontjában foglalt rendelkezést, a jogutódlást 
figyelembe véve kell értelemszerően alkalmazni. 
 
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a döntésbıl és a 
feladatellátás változásból eredı okiratokat, alapdokumentum és 
jogszabály-tervezeteket készítse elı és terjessze a Képviselı-
testület elé. 
 
Határidı:  azonnal, illetve 2011. október 01. 
Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester 

 
 
1.2 Enying Város Szolgáltató Intézménye megszüntetı okirat 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy az elıbbi döntés végrehajtásához szükséges 
elfogadni az intézmény megszüntetı okiratát, melyet a honlapon olvashattak. Az okirat 
tartalmazza, milyen jogutód szervezet látja el a feladatokat. Elmondja, hogy a 
Kormányhivatal Törvényesség és Ellenırzési Fıosztályának vezetıje járt a hivatalban, és azt 
mondta, hogy szinte egyedül Enyingen látja azt, hogy a testület ütemtervet állított fel, és 
ezeket be is tartja. Az okirat elfogadása is ennek a folyamatnak a része.  
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy az Áht. szerinti pontok alapján épül fel az okirat, 
az intézmény jogutóddal szőnik meg. A Polgármesteri Hivatalra október 1-tıl a munkáltatói 
jogok is átszállnak, tehát az intézmény alkalmazottai a Polgármesteri Hivatal keretein belül 
kerülnek továbbfoglalkoztatásra. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés, 
hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a megszüntetı okirat elfogadásával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
245/2011. (VIII. 17.) számú határozata: 
Melléklet szerint. 
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1.3 Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy az intézmény feladatait október 1-tıl a 
Polgármesteri Hivatal látja majd el. , és telephelye lesz a Vas G. u. 3. Kérdezi, van-e 
valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a Polgármesteri 
Hivatal alapító okiratának módosításával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
246/2011. (VIII. 17.) számú határozata: 
Melléklet szerint. 

 
 
1.4 Polgármesteri Hivatal ügyrendjének módosítása 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy az átszervezéshez kapcsolódóan szükséges 
az ügyrend módosítása, ki kell egészíteni a tevékenységeket és a telephelyet. Kérdezi, van-e 
valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki az ügyrend 
módosításával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
247/2011. (VIII. 17.) számú határozata: 
Melléklet szerint. 

 
 
 
2.) Szennyvízberuházás – Enying Város Önkormányzata – Enyingi Víziközmő Társulat 

Társberuházói megállapodás módosítása 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy az ÁFA-visszaigénylés miatt szükséges 
tárgyalni a módosítást. Eddig úgy volt, hogy a társulathoz kerül vissza az ÁFA. A bankkal 
való megállapodás után szükséges a korábbi megállapodás módosítása, hogy a 
Polgármesteri Hivatal elkülönített számlájára kerüljön ez az összeg, melyet csakis a 
szennyvízre lehet fordítani. A pletykák eloszlatása érdekében elmondja, hogy ha a társulat 
pénzeszközt ad át az önkormányzatnak, azt kizárólag a szennyvízre lehet fordítani, más 
célra nem használható. A beruházás érdekében történik ez a módosítás. Minden kifizetés a 
hivatalon keresztül történik, a támogatási szerzıdésben foglaltaknak megfelelıen, 
teljesítésigazolások és számlák alapján. A szennyvízberuházás folyamatában halad, jelenleg 
fıleg háttérmunkák zajlanak. Tárgyalásokat folytatnak a múzeummal, hiszen a beruházás 
kapcsán feltárásokra kerül sor. Megvan a menete, hogy milyen munkafolyamatokat fognak 
elvégezni, és mindennek megvan a költsége. A lıszer-mentesítésre már megkötötték a 
szerzıdést, folyamatban van a PR feladatok ellátására vonatkozó szerzıdés aláírása, és 
készül a kivitelezési feladatok közbeszerzési dokumentációja. Minden közbeszerzési kiírást a 
közzétételt megelızıen el kell küldeni minıségbiztosítási ellenırzésre, mely rendkívül 
idıigényes, ezért valószínőleg 2012. márciusára tolódik a kivitelezési munkák kezdése. 
 
Varga Gyula képviselı megerısíti az elhangzottakat, az önkormányzat a megállapodás 
alapján jár el. A pénzeszközök csoportosítása a beruházás érdekében és céljából történik. A 
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víziközmő társulat támogatja a módosítást, és a társulat vezetése felsorakozott a módosítás 
aláírása mellett. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése. Kérdés, hozzászólás nem 
lévén kéri, hogy aki megállapodás módosításával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
248/2011. (VIII. 17.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a 114/2011. (IV. 14.) számú határozatával 
elfogadott, az Enyingi Szennyvízcsatorna-építı Víziközmő 
Társulattal kötött Társberuházói megállapodás alábbiak szerinti 
módosítását elfogadja: 
 
- a Társberuházói megállapodás 6.5 pontja helyébe az alábbi 6.5 
pont lép: „6.5. Az Önkormányzat gondoskodik a beruházást 
terhelı ÁFA visszaigénylésérıl. A visszaigényelt ÁFA-t és 
támogatási összeget az önkormányzat elkülönítetten kezeli, 
mely kizárólag a szennyvízberuházás kiadásaira fordítható.” 
 
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt a megállapodás módosítás 
elkészítésére, egyben felhatalmazza a polgármestert annak 
aláírására. 
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 

 
 
Dr. Pintér György polgármester - egyéb hozzászólás, észrevétel nem lévén - a rendkívüli 
nyílt ülést 15.16 órakor bezárja. 
 
 
Enying, 2011. augusztus 24. 
 
 
 
 
 
 
  Dr. Pintér György    Mihályfi Gábor 
      polgármester          aljegyzı 
 
 
 
 
 
  Dr. Lelkes Ákos    Méreg János 
        hitelesítı         hitelesítı  


