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a Képviselő-testület 2008. december 9-én
tartott rendkívüli n y í l t  üléséről

Helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
8130 Enying, Kossuth u. 26.

Jelen vannak: Tóth Dezső polgármester,

Bíró Attila, Botos Sándor, Buza Lajos,
Gál Balázs, Gebula Béla Ákos (késve érkezik),
dr. Miljanovits György, Mohai Istvánné,
Nagy József Ödön képviselők

Mihályfi Gábor aljegyző

Szemerei Szilvia jegyzőkönyvvezető

Jelezte távolmaradását: dr. Lelkes Ákos alpolgármester képviselők
Venczel Zita képviselő

Nem jelezte távolmaradását: Nyikos István, dr. Óvári László, Szabó Attila képviselők

Tóth Dezső  polgármester az ülést 12.50 órakor megnyitja, megállapítja, hogy a képviselők 
határozatképes számban megjelentek, létszámuk 8 fő. A jegyzőkönyv vezetésére Szemerei 
Szilviát, hitelesítésére Gál Balázs és Mohai Istvánné képviselőket kéri fel. Ismerteti az ülés 
meghívóban feltüntetett napirendjét.

12.51 órakor Gebula Béla Ákos képviselő megérkezik az ülésre, a testület létszáma 9 fő.

Tóth Dezső  polgármester – módosító javaslat nem lévén – szavazásra bocsátja a napirend 
elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta.

Nyílt ülés 12:50 órától

1. A  Magyar  Állam  tulajdonában  lévő  enyingi  09,  0152  és  1229  hrsz-ú 
ingatlanokat  értintően megállapodás kötése és szolgalmi jog alapítása a 
Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-
vel, a belterületi csapadékvíz Cinca-patakba történő bevezetése érdekében



Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy írásban kiküldte a képviselőknek az előterjesztést, 
melyet szakemberek fogalmaztak. Ismerteti az előterjesztés részét képező, melléklet szerinti 
első  határozati  javaslatot.  Kérdés,  hozzászólás  nem  lévén,  szavazásra  bocsátja  annak 
elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
408/2008 (XII. 09.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Magyar  Állam  tulajdonában  és  a  Közép-
dunántúli  Környezetvédelmi  és  Vízügyi  Igazgatóság 
vagyonkezelésében  lévő  Enying  09,  0152  és  1229  hrsz-ú 
ingatlanokat érintően a belterületi csapadékvíz Cinca-patakba – 
torkolati  műtárgyak  kialakításával  –  történő  bevezetése 
érdekében  megállapodást  köt  az  érintett  tulajdonos 
képviseletében  eljáró  Magyar  Nemzeti  Vagyonkezelő  Zrt-vel 
(1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; képviseli: Tátrai Miklós Zoltán 
vezérigazgató).

A  megállapodás  megkötésével  járó  mindennemű  költség  az 
önkormányzatot terheli. 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Tóth Dezső polgármester ismerteti az előterjesztés részét képező, melléklet szerinti második 
határozati javaslatot. Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra bocsátja annak elfogadását. 
Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
409/2008 (XII. 09.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Magyar  Állam  tulajdonában  és  a  Közép-
dunántúli  Környezetvédelmi  és  Vízügyi  Igazgatóság 
vagyonkezelésében  lévő  Enying  09,  0152  és  1229  hrsz-ú 
ingatlanokat érintően a belterületi csapadékvíz Cinca-patakba – 
torkolati  műtárgyak  kialakításával  –  történő  bevezetése 
érdekében, valamint a csapadékvíz bevezetésének torkolatánál 
lévő  mederfenék  és  mederrészű  biztosítások  fenntartása  és 
szükség  szerinti  karbantartása  érdekében  szolgalmi 
megállapodást köt az érintett tulajdonos képviseletében eljáró 
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Magyar  Nemzeti  Vagyonkezelő  Zrt-vel  (1133  Budapest, 
Pozsonyi út 56.; képviseli: Tátrai Miklós Zoltán vezérigazgató).

A  szolgalmi  jog  alapításával  járó  mindennemű  költség  az 
önkormányzatot terheli.

Felhatalmazza  a  polgármestert  a  szolgalmi  megállapodás 
aláírására.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Tóth Dezső polgármester több hozzászólás nem lévén 12.55 órakor az ülést bezárja.

Enying, 2008. december 16.

  Tóth Dezső Mihályfi Gábor
polgármester      aljegyző

   Gál Balázs Mohai Istvánné
    hitelesítő      hitelesítő
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