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JEGYZİKÖNYV 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2011. december 14-én 

tartott  r e n d e s   n y í l t  ülésérıl 
 
 
Helye:    Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
    8130 Enying, Kossuth u. 26. 
 
Jelen vannak:   Méreg János alpolgármester, 

Gebula Béla Ákos, Dr. Lelkes Ákos, 
Nyikos István, Varga Gyula, 
Viplak Tibor képviselık 
 
Szörfi István jegyzı 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı 
 
Huszka József 
Pıdör Gyula 

 
Szemerei Szilvia jegyzıkönyvvezetı 

 
Jelezte távolmaradását: Dr. Pintér György polgármester, 
 Buza Lajos, Vajda Balázs képviselık 
 
 
Méreg János alpolgármester köszönti a megjelenteket. A nyílt ülést 14.08 órakor megnyitja. 
Megállapítja, hogy a képviselık határozatképes számban megjelentek, létszámuk 6 fı. A 
jegyzıkönyv hitelesítésére javasolja Varga Gyula és Viplak Tibor képviselıket. Kéri, hogy aki 
a hitelesítık személyével egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Varga Gyula és 
Viplak Tibor képviselıket elfogadta. 
 
Méreg János alpolgármester a jegyzıkönyv vezetésére felkéri Szemerei Szilviát. A 
napirenddel kapcsolatban módosításként javasolja 1.3 napirendi pontként felvenni a 
szennyvízberuházás – Lıszer-mentesítési feladatokkal kapcsolatos elıterjesztést., valamint 
1.4 napirendi pontként felvenni a szennyvízberuházás - Enying 0119 és 1690/24 hrsz-ú 
ingatlanon kiépített ivóvízvezeték és földfeletti tőzcsap térítésmentes tulajdonba vételével 
kapcsolatos elıterjesztést. Kéri, hogy aki az 1.3 napirendi pont napirendre való felvételével 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a „Szennyvízberuházás – Lıszer-mentesítési 
feladatok” 1.3 napirendi pontként napirendjére vette. 
 
Méreg János alpolgármester kéri, hogy aki az 1.4 napirendi pont napirendre való felvételével 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
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A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a „Szennyvízberuházás – Enying 0119 és 1690/24 
hrsz-ú ingatlanon kiépített ivóvízvezeték és földfeletti tőzcsap térítésmentes tulajdonba vétele” 1.4 
napirendi pontként napirendjére vette. 
 
Méreg János alpolgármester – egyéb napirendet módosító javaslat nem lévén - kéri, hogy 
aki a fentiek szerint módosított nyílt ülés napirendjének elfogadásával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a nyílt ülés módosított napirendjét elfogadta. 
 
N a p i r e n d: 
Nyílt ülés  
 

1. Polgármester, Alpolgármester elıterjesztései 
1.1 „Kistelepüléseken a településkép javítása” pályázat benyújtása, 

elkészítésére megbízás 
1.2 Enying Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésérıl szóló 4/2011. (II. 

28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
1.3 Szennyvízberuházás – Lıszer-mentesítési feladatok 
1.4 Szennyvízberuházás – Enying 0119 és 1690/24 hrsz-ú ingatlanon 

kiépített ivóvízvezeték és földfeletti tőzcsap térítésmentes tulajdonba 
vétele 
 

 Elıadó: Dr. Pintér György 
  polgármester 

 
2. Jegyzı, Aljegyzı elıterjesztései 

2.1 Az állatok tartásáról szóló 56/2009. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

2.2 Enying Alsótekerespusztán alkalmazandó 2012. évi ivóvíz díjáról szóló 
rendelet újraalkotása – díjkalkulációs hiba miatt 

 
  Elıadó: Mihályfi Gábor 
                      aljegyzı 
 

3. Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elıterjesztése 
Hírmondó 2012. évi megjelentetése 
 

  Elıadó: Vajda Balázs 
      OKS elnöke 
 

4. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elıterjesztései 
4.1 2011. december 31. napjával lejáró haszonkölcsön szerzıdések 

megújítása 
4.2 Az Enying 1474/58 hrsz-ú, valóságban Enying, Szabadság tér 16. szám 

alatti rendelıintézetben található 2 m2 nagyságú területre vonatkozó 
bérleti szerzıdés meghosszabbítása 

4.3 Horvátics Lászlóné kérelme 
4.4 Dr. Benyes Mária kérelmének ismételt megtárgyalása 
4.5 Az enyingi hulladékudvar és rekultivált hulladéklerakó ingatlan-

nyilvántartási bejegyeztetése 
 

  Elıadó: Nyikos István 
                  TFB elnöke 
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5. Pénzügyi, Ellenırzı és Rendészeti Bizottság elıterjesztései 
5.1 A Fejérvíz Zrt. enyingi szolgáltatási területén alkalmazott 2012. évi víz- és 

csatornadíj megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
5.2 Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás 
5.3 A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjérıl, a településtisztaság egyes 

kérdéseirıl és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló rendelet 
módosításáról 

5.4 Ajánlat ingatlan megvételére 
 

  Elıadó: Viplak Tibor 
                PERB elnöke 
 
 
1.) Polgármester, Alpolgármester elıterjesztései 
1.1 „Kistelepüléseken a településkép javítása” pályázat benyújtása, elkészítésére 

megbízás 
 
Méreg János alpolgármester elmondja, hogy 75 millió Ft-ra lehet pályázni, mely támogatás 
révén a hydroglobus környékén játszótér, parkolók, és közlekedı út kialakítására nyílna 
lehetıség. 10% önerı szükséges, mely a 2012. évi költségvetést terhelné. Kérdezi, kíván-e 
valaki hozzászólni. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı kérdezi, hogy lehet-e még a 2012. évi költségvetést bármivel 
terhelni. Felhívja rá a figyelmet, hogy 0%-os önrészes pályázatról is polemizáltak korábban, 
mert – utófinanszírozásos pályázat lévén -nincs pénz a költségek megelılegezésére. A 
csatornázással kapcsolatosan biztosan lesznek felmerülı költségek. A két részletben 
fizetendı 600 eFt még nyeretlen pályázat esetén is 300 eFt-jába került az önkormányzatnak. 
Támogatandónak tart minden pályázatot, fıleg, amelyik a város fejlıdését, elırejutását 
segíti, de a pénz elıteremthetıségét aggályosnak tartja. Annak sem látja lehetıségét, hogy a 
bank fejlesztési hitelt adjon. Ha nem nyerjük el a pályázatot, az a 300 eFt akkor is elmegy. A 
jelenlegi megszorítások mellett, amikor embereket bocsát el az önkormányzat, meg kell 
gondolni minden kiadást. 
 
Viplak Tibor képviselı szerint biztosan kell hozzá hitelígérvény, kérdezi, hogy rendelkezik-
e már vele az önkormányzat. Ha még nem, akkor hogyan tudják beadni a pályázatot? A 
hitelfelvétellel kapcsolatban jövıre változnak a jogszabályok, kormányzati megerısítés kell 
majd hozzá. Ezzel kapcsolatban tárgyaltak-e már? 
 
Szörfi István jegyzı szerint érthetı az aggály. Ez a határozat még csak a beadásra 
vonatkozik, nem biztos, hogy nyer is az önkormányzat. Ha nem adják be a pályázatot, 
biztosan nem nyerünk. A 2012-es évet nem tudják, hogyan alakul. Ha az önrészt nem tudjuk 
elıteremteni és nyer a pályázat, még mindig visszaléphetnek a szerzıdéskötéstıl. Elmondja, 
hogy tárgyalásokat folytattak bankokkal fejlesztésre vonatkozóan. Lehet, hogy már a jövı 
héten információval tud szolgálni errıl. Most banki hitelígérvényt nem kell csatolni a 
pályázathoz. 
 
Méreg János alpolgármester elmondja, hogy ha a pályázat nyer, a kétszer 300 eFt+ÁFA is 
elszámolható. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı kérdezi, hogy vajon lesz-e 7,5 millió Ft fejlesztési hitelünk a 
meglévı hitel mellé, amikor ezeket is alig bírja az önkormányzat fizetni. Nem lát rá esélyt. A 
fennálló pályázatok részére sem tudja biztosítani az önkormányzat a felmerülı kiadásokat. 
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Ha nyer a pályázat, a vállalkozónak a másik 300 eFt-ot is ki kell fizetni. Kérdezi, mi a 
pályázat beadási határideje. 
 
Szörfi István jegyzı elmondja, hogy a pályázat beadási határideje 2012. január 16. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı szerint célszerőbb lenne megvárni a banki tárgyalások 
eredményét, és akár egy január eleji rendkívüli ülésen dönteni. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı megérti Gebula Béla Ákos képviselı aggályát. Elmondja, hogy a 
300 eFt-tal kapcsolatban a TFB ülésén Polgármester úr ígért egy telefonbeszélgetést, hogy a 
300 eFt-ot vállalja be a vállalkozó. Nem tudja, mi lett a telefonhívás eredménye. Egyetért 
abban is, hogy amelyik pályázatot nem adják be, azt nem lehet megnyerni. Véleménye 
szerint az aggályok ellenére is be kell adni. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı egyetért, szerinte 600 eFt-ba mindenképpen bele fog kerülni az 
önkormányzatnak, és január 16-ig még van idı bıven. 
 
Méreg János alpolgármester szerint a pályázat révén nagyon szép városközpontot lehetne 
kialakítani a város jelenleg egyik legelhanyagoltabb pontján. Kérdezi, hogy Gebula Béla 
Ákos képviselı hozzászólását módosító javaslatnak szánta-e. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı csupán véleményt nyilvánított, támogatja a tervet, de ha nincs 
pénzügyi forrás, nem látja megvalósíthatónak. 
 
Viplak Tibor képviselı szerint, ha hitelígérvény lesz rá, beadható a pályázat. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı javasolja, hogy a testület tárgyalja újra annak függvényében, 
hogy a pénzügyi intézményekkel, milyen eredményre vezetnek a tárgyalások. 
 
Méreg János alpolgármester kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a „Kistelepüléseken a településkép javítása” 
pályázat benyújtása, elkészítésére megbízás napirendi pontot levette napirendjérıl. 
 
 
1.2 Enying Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésérıl szóló 4/2011. (II. 28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Méreg János alpolgármester megkéri a pénzügyi vezetıt, ismertesse az elıterjesztést. 
 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı elmondja, hogy a PERB tárgyalta a rendeletmódosítás 
tervezetét, a részletes anyag a bizottság anyagában található. A tervezet az átszervezés utáni 
állami, illetve testületi döntés alapján történı elıirányzat módosításokat tartalmazza. 
Pótelıirányzatokat tartalmaz olyan intézmények esetében, ahol a III. negyedévi teljesítési 
adatok már mutatták, hogy nincs elég elıirányzata a dologi kiadásaira, a mőködési hitel 
maradványából megkezdték a felpótlását a dologi elıirányzatoknak. Ez nem túlköltés, 
kizárólag közüzemi számlák teljesítésére történik. Jelzi, hogy az utolsó elıirányzat 
módosításnál lesznek még intézmények, ahol a dologi elıirányzat nem lesz elég. 
 
Viplak Tibor PERB elnök elmondja, hogy a bizottság tárgyalta az elıterjesztést, alaposan 
átbeszélték, és a bizottság elfogadásra javasolja a tervezetet. Ismerteti a bizottság erre 
irányuló határozatát. 
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Méreg János alpolgármester kéri, hogy aki a rendelettervezet elfogadásával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 

A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal Enying Város Önkormányzata 
2011. évi költségvetésérıl szóló 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról jelen jegyzıkönyv mellékletét képezı 22/2011. (XII. 15.) 
önkormányzati rendeletet alkotja. 

 
 
1.3 Szennyvízberuházás – Lıszer-mentesítési feladatok 
 
Méreg János alpolgármester ismerteti, hogy e tárgyban négy ajánlatot kértek be, három 
ajánlat érkezett, melyek közül egy érvénytelen. A Tornádó Trade 2000 Kft. ajánlatát javasolja 
elfogadni.  
 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy a Tornádó Trade 2000 Kft. adta a legkedvezıbb 
ajánlatot.  
 
Szörfi István jegyzı kéri Alpolgármester urat, hogy ismertesse a határozati javaslatot, mert 
az eléggé összetett. 
 
Méreg János alpolgármester ismerteti a beszerzési eljárás eredményessé nyilvánítására, 
értékelésére, nyertes ajánlattevı kiválasztására irányuló melléklet szerinti határozati 
javaslatot. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 346/2011. (XII. 14.) számú 
határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határozott, hogy  
 
1. Az „Enying Város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” címő KEOP-

1.2.0/B/10-2010-0006 projekthez munkáihoz kapcsolódó lıszer-mentesítési 
szolgáltatás nyújtása tárgyában lefolytatott beszerzési eljárást eredményesnek 
nyilvánítja. 
 

2. Az EL-KA és Társa Lıszermentesítı Kft. (5600 Békéscsaba, Orosházi út 32.; 
képviseli: Katona Sándor mőszaki vezetı) ajánlatát érvénytelennek 
nyilvánítja. 
 

3. A Különleges Biztonsági Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (1147 Budapest, 
Telepes utca 15. 2. em. 1.; képviseli: Koklács András ügyvezetı) ajánlatát, 
valamint a Tornádó Trade 2000 Kft. (1097 Budapest Vágóhíd utca 60. 
III./II./8.; képviseli: Berente Zoltán ügyvezetı) ajánlatát érvényesnek 
nyilvánítja. 
 

4. Jelen eljárás nyertesének – érvényes ajánlatot adó, az eljárásban alkalmazandó 
legalacsonyabb ajánlati ár szempontja szerint – a Tornádó Trade 2000 Kft-t 
(1097 Budapest Vágóhíd utca 60. III./II./8.; képviseli: Berente Zoltán 
ügyvezetı) hirdeti ki.  
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5. a további rangsort az alábbiak szerint állapítja meg (árajánlat szerint): 
2. Különleges Biztonsági Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (1147 Budapest, 
Telepes utca 15. 2. em. 1.; képviseli: Koklács András ügyvezetı) 
 

6. Felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozói szerzıdés nyertes ajánlattevıvel 
történı megkötésére. Amennyiben a nyertes ajánlattevıvel nem történik meg 
a szerzıdéskötés, úgy a soron következı ajánlattevıvel kell a szerzıdést 
megkötni. 

 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 

 
 
1.4 Szennyvízberuházás – Enying 0119 és 1690/24 hrsz-ú ingatlanon kiépített 

ivóvízvezeték és földfeletti tőzcsap térítésmentes tulajdonba vétele 
 
Méreg János alpolgármester ismerteti a felajánlás elfogadására irányuló melléklet szerinti 
határozati javaslatot. Kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
347/2011. (XII. 14.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Rózsa András 8130 Enying, Völgy u. 8. szám 
alatti lakos felajánlását köszönettel elfogadja, és térítésmentesen 
átveszi a 29656/2010. ügy- és 26162/2011. iktatószámú vízjogi 
létesítési engedély alapján elkészült, az Enying 0119 és 1690/24 
hrsz-ú önkormányzati ingatlanokon található víziközmővet a 
szolgáltatási pontig azzal, hogy azt a tulajdonba vétellel 
egyidejőleg a Fejérvíz Zrt. részére üzemeltetésre átadja.   
Az elkészült létesítmény értéke:  bruttó 555 184 Ft 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Határidı: 2012. január 31. 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 

 
Méreg János alpolgármester átadja a szót Szörfi István jegyzı úrnak, hogy ismertesse 
elıterjesztéseit. 
 
 
2.) Jegyzı, Aljegyzı elıterjesztései 
2.1 Az állatok tartásáról szóló 56/2009. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Szörfi István jegyzı elmondja, hogy néhány hónapja egyeztetés folyik a kormányhivatallal a 
rendelet polgármesteri, jegyzıi, polgármesteri hivatali és képviselı-testületi hatásköreit 
illetıen. A tervezet a kormányhivatal állásfoglalását tartalmazza, javasolja elfogadni azt.  
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Méreg János alpolgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye. Kérdés, 
hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a rendelettervezet elfogadásával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 

A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az állatok tartásáról szóló 
56/2009. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról jelen jegyzıkönyv 
mellékletét képezı 23/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendeletet alkotja. 

 
 
2.2 Enying Alsótekerespusztán alkalmazandó 2012. évi ivóvíz díjáról szóló rendelet 

újraalkotása – díjkalkulációs hiba miatt 
 
Szörfi István jegyzı elmondja, hogy a testület novemberben már elfogadta a rendeletet, de 
kalkulációs hibát jelzett a szolgáltató, ezért van szükség az új rendelet elfogadására. Kéri 
elfogadni a tervezetet.  
 
Méreg János alpolgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye. Kérdés, 
hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a rendelettervezet elfogadásával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 

A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
Enying Alsótekerespusztán alkalmazandó 2012. évi ivóvíz díjáról jelen 
jegyzıkönyv mellékletét képezı 24/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendeletet alkotja. 

 
 
3.) Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elıterjesztése 

Hírmondó 2012. évi megjelentetése 
 
Méreg János alpolgármester – tekintettel az OKS elnökének távollétére – ismerteti a 
bizottság Hírmondó 2012. évi megjelentetésére irányuló melléklet szerinti bizottsági 
határozati javaslatot. Kérdezi, van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Kérdés, észrevétel 
nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
348/2011. (XII. 14.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Hírmondó címő önkormányzati lapot 2012. 
évben kettı havi rendszerességgel, 2500 példányszámban 
kívánja megjelentetni. A megjelentetéshez és terjesztéshez 
szükséges 500.000,- forintot 2012. évi költségvetésében 
biztosítja.  
 
Határidı:  folyamatos 
Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester  

 
 
Méreg János alpolgármester felkéri Nyikos István képviselıt, a TFB elnökét, ismertesse a 
bizottság elıterjesztéseit. 
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4.) Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elıterjesztései 
4.1 2011. december 31. napjával lejáró haszonkölcsön szerzıdések megújítása 
 
Nyikos István TFB elnök köszöni a szót, majd ismerteti a bizottság haszonkölcsön 
szerzıdések megújítása érdekében nyilatkozat bekérésére irányuló melléklet szerinti 
97/2011. (XII. 07.) számú határozatát.  
 
Méreg János alpolgármester kérdezi, van-e valakinek észrevétele, véleménye. Kérdés, 
hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
349/2011. (XII. 14.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a 2011. december 31. napjával lejáró 
haszonkölcsön szerzıdések megújítása esetében a szerzıdı 
felektıl nyilatkozatot kér be a tekintetben, hogy az 
önkormányzat tulajdonát képezı adott helyrajzi számú 
ingatlanokat 2012. évben ismételten igénybe kívánja venni.  
 
Felelıs:  dr. Pintér György polgármester 
Határidı:  azonnal 

 
 
4.2 Az Enying 1474/58 hrsz-ú, valóságban Enying, Szabadság tér 16. szám alatti 

rendelıintézetben található 2 m2 nagyságú területre vonatkozó bérleti szerzıdés 
meghosszabbítása 

 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság bérleti szerzıdés meghosszabbítására irányuló 
melléklet szerinti 98/2011. (XII. 07.) számú határozati javaslatát. 
 
Méreg János alpolgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye ezzel 
kapcsolatban. Hozzászólás nem lévén, kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
350/2011. (XII. 14.) számú határozata: 
Enying Város Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
úgy határozott, hogy az Enying, Szabadság tér 16. szám alatti 
rendelıintézet emeleti-közlekedı helyiségének 2 m2 nagyságú 
területére vonatkozó, az Inter-Optika-Foto szaküzlet (képviseli: 
Göblyös Károly) és Enying Város Önkormányzata között 
létrejött bérleti szerzıdést meghosszabbítja 2012. december 31-
ig az alábbi feltételekkel: 
- bérlı a bérleményt hetente hétfıtıl-péntekig, 8-12 óra között 
rendeltetésszerően, a bérleti szerzıdésben rögzített célra 
használhatja. 
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A bérlemény bérleti díja 2012 évben: 5 250,- Ft+Áfa 
 
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt a bérleti szerzıdés 
módosításának elkészítésére, felhatalmazza a Polgármestert a 
szerzıdés aláírására. 
 
Felelıs:  dr. Pintér György polgármester 
Határidı:   2012. január 31. 

 
 
4.3 Horvátics Lászlóné kérelme 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság Fejérvíz Zrt-vel való egyeztetésre irányuló 
100/2011. (XII. 07.) számú határozati javaslatát. 
 
Méreg János alpolgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele ezzel 
kapcsolatban. Hozzászólás nem lévén, kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
351/2011. (XII. 14.) számú határozata: 
Horvátics Lászlóné Enying, Marosi u. 8. szám alatti lakos, a 
Marosi utca vezetékes ivóvíz hálózat kiépítésének kérelmét a 
Fejérvíz Zrt.-vel egyezteti és a döntésrıl levélben tájékoztatja.  
 
Felelıs:  dr. Pintér György polgármester 
Határidı:  folyamatos 

 
 
4.4 Dr. Benyes Mária kérelmének ismételt megtárgyalása 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság korábbi döntés visszavonására irányuló 
101/2011. (XII. 07.) számú határozati javaslatát. 
 
Méreg János alpolgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele ezzel 
kapcsolatban. Hozzászólás nem lévén, kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
352/2011. (XII. 14.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a 343/2011.(XI. 30.) számú határozatát 
visszavonja.  
 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 
Határidı:  azonnal 
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4.5 Az enyingi hulladékudvar és rekultivált hulladéklerakó ingatlan-nyilvántartási 
bejegyeztetése 

 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre irányuló 
103/2011. (XII. 07.) számú határozati javaslatát. 
 
Méreg János alpolgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele ezzel 
kapcsolatban. Hozzászólás nem lévén, kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
353/2011. (XII. 14.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı testülete úgy 
határozott, hogy a Dél-Balaton és Sióvölgye 
Hulladékgazdálkodási ISPA projekt keretében az Enying 
külterület 0115/2 hrsz-on megépült lakossági hulladékudvar 
illetve a rekultivált hulladéklerakó miatt bekövetkezı ingatlan 
nyilvántartási változásokat bejelenti az ingatlanügyi 
hatóságnak. Az ingatlan-nyilvántartási kérelem mellékletét 
képezı földmérıi munkarészek elkészítésével az AK-OSZT Bt.-t 
bízza meg. A földmérési munka díja 60 000,-Ft + 
Áfa.(épületfeltüntetés és földmérıi munkarész). 
 
Felhatalmazza a polgármestert az ingatlan-nyilvántartási 
változás átvezetéséhez szükséges intézkedések megtételére.  
 
Felelıs:  dr. Pintér György polgármester 
Határidı:  2012. január 31.  

 
Méreg János alpolgármester felkéri Viplak Tibor képviselıt, a PERB elnökét, ismertesse a 
bizottság elıterjesztését. 
 
 
5.) Pénzügyi, Ellenırzı és Rendészeti Bizottság elıterjesztése 
5.1 A Fejérvíz Zrt. enyingi szolgáltatási területén alkalmazott 2012. évi víz- és csatornadíj 

megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
 
Viplak Tibor PERB elnök elmondja, hogy a Fejérvíz ajánlatát a bizottság megtárgyalta, és 
ismerteti a bizottság rendelet elfogadásának javaslására irányuló melléklet szerinti döntését. 
 
Méreg János alpolgármester – kérdés, észrevétel nem lévén - kéri, hogy aki a 
rendelettervezet elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 

A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal a Fejérvíz Zrt. enyingi 
szolgáltatási területén alkalmazott 2012. évi víz- és csatornadíj 
megállapításáról jelen jegyzıkönyv mellékletét képezı 25/2011. (XII. 15.) 
önkormányzati rendeletet alkotja. 
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5.2 Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
5.3 A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjérıl, a településtisztaság egyes 

kérdéseirıl és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló rendelet 
módosításáról 

 
Viplak Tibor PERB elnök elmondja, hogy a bizottság alaposan megtárgyalta az 
elıterjesztést, és a társulásba való belépést javasolja. Ismerteti a bizottság erre irányuló 
melléklet szerinti határozati javaslatát. 
 
Méreg János alpolgármester – kérdés, észrevétel 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 
354/2011. (XII. 14.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
megtárgyalta a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulásba történı belépésre irányuló 
elıterjesztést, és úgy határozott, hogy belép a létrejövı társulás 
tagjainak sorába. A mellékelt társulási szerzıdést elfogadja. 
 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 
Határidı: azonnal a határozat közlése tekintetében, 

értelem szerint az aláírást illetıen 
 
Viplak Tibor PERB elnök elmondja, hogy mivel az önkormányzat belépett a társulásba, a ’c’ 
és ’d’ variáció érvényét vesztette, az ’a’ variációt elfogadta a testület. 
 
 
5.4 Ajánlat ingatlan megvételére 
 
Viplak Tibor PERB elnök elmondja, hogy a bizottság nem javasolja támogatni az ingatlan 
megvételét. Ismerteti a bizottság erre irányuló melléklet szerinti határozati javaslatát. 
 
Méreg János alpolgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés, 
hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
355/2011. (XII. 14.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az Enying, Marosi u. 4. szám alatti ingatlant 
nem kívánja megvásárolni.  

 
Gebula Béla Ákos képviselı (szó szerint): „Egy rövid hozzászólást szeretnék tenni. Jegyzı 
úrnak megköszönöm a törvényességi észrevételét, örülök neki, hogy ennyire a szívén viseli a 
törvényesség sorsát ebben a képviselı-testületben. Természetesen a következı testületi 
ülésre részletesen, határozati javaslatokkal felkészülve reflektálni fogok, egészen pontos 
részletekbe menıen a kérdésre, annyit hozzá téve, hogy nyelvészkedhetünk is a dolgon, de 



 12

azt hiszem, hogy egy tárgyalás vagy egy kötelezettségvállalás, vagy egy képviselet, ez több 
különbözı dolog. Nyilván pontosítani fogom írásban is, ha úgy gondolja Jegyzı úr, hogy 
mirıl szól ez a kérdés. Amíg valaki nem ír alá kötelezettségvállalásokat, és nem tesz 
nyilatkozatokat, addig nem képvisel egy szervezetet, csak beszélget, megbeszél, 
tárgyalásokat folytat. Többet jelen pillanatban nem is reagálnék a kérdésre. A frakcióalapítás 
kérdésével kapcsolatban pedig a határozati javaslatunkat el fogjuk készíteni. Természetesen 
akkor, ha módja lesz a harmadik tagunknak is jelen lenni. És abban bízom, hogy addig is, 
amíg ezek megszületnek, Jegyzı úr nem csak ezeket a dolgokat veszi a törvényesség 
górcsöve alá, hanem a saját magáról szóló Legfelsıbb Bírósági ítéleteket is hasonló 
mélységben értelmezi, elemzi és levonja belıle a konzekvenciákat. Köszönöm szépen.” 
 
Szörfi István jegyzı sajnálja, hogy Gebula Béla Ákos képviselı utolsó mondatával a 
személyeskedés mezejére lépett, ı nem kíván így tenni. Javasolja Képviselı úrnak, hogy 
olvassa el az általa említett ítélet fejrészét. Enying Város Polgármesteri Hivatala és a hivatal 
dolgozója közötti munkaügyi perrıl, nem róla van szó. 
 
Viplak Tibor képviselı (szó szerint): „Én még annyit szeretnék elmondani, hogy én 
szerintem, az, hogy egy képviselı tájékozódik, és beszélget teljesen informálisan, én nem 
hiszem, hogy az ilyen formában törvénytelen lenne. Igen, én azt hiszem, hogy minden 
képviselınek joga az, hogy bármilyen formában az önkormányzat ügyeivel kapcsolatosan 
informálódjon. Abban a kontextusban, ahogy elhangzott az elmúlt idıszakban, vagyis az 
elmúlt ülésen a Gebula képviselı úr szájából, ez tulajdonképpen arról szól, hogy 
informálódott és javaslata volt az önkormányzat számára, ami azt hiszem, hogy teljesen 
jogos is volt. Innentıl kezdve az én nézetemben, az, hogy a mások ezt hogyan gondolják, az 
nyilvánvalóan más kérdés, de vallom azt, hogy igenis joga van a képviselınek informálódni, 
sıt jogában áll.” 
 
Méreg János alpolgármester - egyéb hozzászólás, észrevétel nem lévén - a nyílt ülést 14.40 
órakor bezárja. 
 
 
Enying, 2011. december 20. 
 
 
 
 
 
    Méreg János      Szörfi István 
  alpolgármester          jegyzı 
 
 
 
 
 
     Varga Gyula      Viplak Tibor 
         hitelesítı          hitelesítı  


