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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2012. augusztus 15-én 
tartott  r e n d k í v ü l i   n y í l t  ülésérıl 

 
 
Helye:    Polgármesteri Hivatal tanácsterem 
    8130 Enying, Kossuth u. 26. 
 
Jelen vannak:   Pıdör Gyula polgármester, 

Méreg János alpolgármester, 
Buza Lajos, Gebula Béla Ákos, 
Dr. Lelkes Ákos, Nyikos István, 
Vajda Balázs, Varga Gyula, 
Viplak Tibor képviselık 

 
Mihályfi Gábor aljegyzı 
 
Huszka József HBFGÁI igazgató-helyettes 
Sziládi Béla Gazdasági Bizottság kültagja 
 
Szemerei Szilvia jegyzıkönyvvezetı 

 
 
Pıdör Gyula polgármester – rövid szünet után 16.50 órakor – megnyitja a nyílt ülést és 
üdvözli a megjelenteket. Elmondja, hogy a zárt ülés napirendje a Herceg Batthyány Fülöp 
Gimnázium és Általános Iskola intézményvezetıi állására beérkezett pályázatok elbírálása 
volt. Bejelenti, hogy az igazgató Bedi Andrea lett a holnapi naptól. A nyílt ülés napirendjét 
kiegészítették a „3.3 Játszótéri eszközök felülvizsgálata” napirendi ponttal. Ismerteti a 
napirendi pontokat. 
 
Napirend: 
Nyílt ülés   

1. Polgármester elıterjesztései  
1.1 Mezıszentgyörgy kérelme az Enyingi járáshoz való csatlakozásra 
1.2 Piaccsarnok – Közbeszerzési eljárás - Bíráló bizottsági tagok választása 
1.3 TÁMOP 5.4.9-11/1 számú pályázaton részvétel – Szociális és 

gyermekjóléti alapellátások fejlesztése  
 

  Elıadó: Pıdör Gyula  
          polgármester 

 
2. Humán Bizottság elıterjesztései 
2.1 1. számú házi gyermekorvosi körzet pályázat kiírása 
2.2 Kitüntetési rendelet megalkotása 

 
  Elıadó: Dr. Lelkes Ákos  

         Humán Bizottság elnöke 
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3. Gazdasági Bizottság elıterjesztései 
3.1 Takarékbank Zrt. kötelezı érvényő ajánlata 
3.2 Személyi kiadások finanszírozása 
3.3 Játszótéri eszközök felülvizsgálata 

 
  Elıadó: Viplak Tibor  

          Gazdasági Bizottság elnöke 
 
 
1. Polgármester elıterjesztései 
1.1 Mezıszentgyörgy kérelme az Enyingi járáshoz való csatlakozásra 
 
Pıdör Gyula polgármester ismerteti, hogy Mezıszentgyörgy polgármestere kérte a település 
Enyingi járáshoz való csatlakozását, mely – jelen jegyzıkönyv mellékletét képezı – kérelmet 
ismertet.  
 
Viplak Tibor képviselı üdvözli, hogy Mezıszentgyörgy az Enyingi járáshoz szeretne 
tartozni. Az lenne Enyingnek a legmegfelelıbb, ha a történelmileg Enyinghez kapcsolódó 
települések is ezt jeleznék. Szomorú volt, hogy a kistérséghez képes sok települést elveszített 
Enying. Örülne, ha többi is visszajönne, és reméli, hogy Enying megtartja a központi 
szerepét. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı üdvözli a kezdeményezést. Javasolja felhívni a Polgármester úr 
figyelmét, hogy az orvosi ügyelethez való csatlakozást is szívesen vennénk. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı ismerteti, hogy tegnap jelent meg a jogszabály a járások 
kialakításáról, mely szerint az általános változtatások évében lehet ilyen váltást eszközölni az 
illetékes miniszternél. Reméli, hogy ezt a szándékot még most figyelembe veszik. 
Mindenképpen érdemes a határozati javaslatot úgy elıkészíteni, hogy az államtitkár úr is 
lássa, van befogadó készség a település részérıl. Az Enyingi Járási Hivatal egy általános 
államigazgatási szerv lesz, a Képviselı-testület hatáskörét nem fogja érinteni. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı javasolja támogatni a kérést. Hozzák meg azt a döntést, ami 
elindíthatja ezt a pozitív folyamatot, hogy az orvosi ügyelettel is visszatérnek hozzánk. Elemi 
érdekük minden ilyen együttmőködés mind rövid, mind hosszú távon.  
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Ismerteti a kérelem 
támogatására irányuló melléklet szerinti határozati javaslatot. Kéri, hogy aki a határozati 
javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
207/2012. (VIII. 15.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy támogatja Mezıszentgyörgy Község 
Önkormányzatának az Enyingi Járási Hivatalhoz való 
csatlakozási szándékát. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntést haladéktalanul küldje 
meg Mezıszentgyörgy Község Polgármestere részére. 
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Határidı: azonnal 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 

 
 
1.2 Piaccsarnok – Közbeszerzési eljárás - Bíráló bizottsági tagok választása 
 
Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy ha van valakinek felvetése, hozzászólása, tegye meg. 
Kérdés, hozzászólás nem lévén felhívja a figyelmet az ütemtervre, kéri, hogy mindenki nézze 
át, mert fontos dátumok vannak benne. Ismerteti a bíráló bizottság tagjainak 
megválasztására irányuló melléklet szerinti határozati javaslatot. Kéri, hogy aki a határozati 
javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
208/2012. (VIII. 15.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az MVH Leader keretében meghirdetett 
„Térségi helyi termék piac kialakítására” címmel kiírt pályázat 
kivitelezési feladataihoz kapcsolódóan Bíráló Bizottságot 
alakít. A Bíráló Bizottság tagjai: 
 
−−−−    Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı 
−−−−    Hiri Noémi mőszaki ügyintézı 
−−−−    Mihályfi Gábor aljegyzı 
 
A bizottság a kivitelezésre vonatkozó szerzıdés megkötése 
utáni nappal szőnik meg. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 

 
 
1.3 TÁMOP 5.4.9-11/1 számú pályázaton részvétel – Szociális és gyermekjóléti 

alapellátások fejlesztése 
 
Pıdör Gyula polgármester felkéri Dr. Lelkes Ákos képviselıt, a Humán Bizottság elnökét, ha 
ismertetnivalója van, tegye meg.  
 
Dr. Lelkes Ákos Humán Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést, és támogatta a pályázatot. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e rá igény, hogy a rövid pályázatot ismertesse. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy a teljes pályázat fenn van a honlapon, 
megtekintheti, akit érdekel. Összetett pályázat, nagyon sok eleme van, 35 millió Ft-ot is 
nyerhetnek, 100%-os támogatási intenzitással, 25%-os elıfinanszírozással. 
 
Pıdör Gyula polgármester felkéri Mihályfi Gábor aljegyzıt, fogalmazza meg a határozati 
javaslatot. 



4/7 

 
Mihályfi Gábor aljegyzı ismerteti a határozati javaslatot, mely szerint Enying Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint az Enying Mikrokörzeti Szociális és 
Gyermekjóléti Intézményi Társulás tagja úgy határozott, hogy részt kíván venni a TÁMOP-
5.4.9-11/1 kódszámú „Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális 
összekapcsolására” címő pályázaton. A megvalósulás helye: az Egyesített Szociális 
Intézménynek az Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulásban 
résztvevı székhelye és telephelyei. A határidı a benyújtás tekintetében 2012. augusztus 30. 
egyebekben folyamatos. A felelıs Pıdör Gyula polgármester és az Egyesített Szociális 
Intézmény vezetıje. 
 
Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
209/2012. (VIII. 15.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint az 
Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi 
Társulás tagja úgy határozott, hogy részt kíván venni a 
TÁMOP-5.4.9-11/1 kódszámú „Modellkísérleti program az 
alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására” címő 
pályázaton. 
 
A megvalósulás helye: Egyesített Szociális Intézménynek 

az Enying Mikrokörzeti Szociális 
és Gyermekjóléti Intézményi 
Társulásban résztvevı székhelye 
és telephelyei 

 
Felkéri a Stratégiai Fejlesztési Központ Kft.-t (székhely: 1078 
Budapest, Marek József u. 5. 3/33., képviseli: Erdıs Szabolcs 
ügyvezetı) , hogy a pályázatot készítse el, illetve nyújtsa be. 
 
Határidı: a benyújtás tekintetében 2012. augusztus 30. 

egyebekben folyamatos 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 

Egyesített Szociális Intézmény vezetıje 
 
Pıdör Gyula polgármester átadja a szót Dr. Lelkes Ákos képviselınek, a Humán Bizottság 
elnökének, hogy ismertesse a bizottság elıterjesztéseit. 
 
 
2. Humán Bizottság elıterjesztései 
2.1 1. számú házi gyermekorvosi körzet pályázat kiírása 
 
Dr. Lelkes Ákos Humán Bizottság elnöke ismerteti, hogy kettı határozatot hozott a 
bizottság a Képviselı-testület elé. Az 1. számú házi gyermekorvosi körzet pályázati 
kiírásával kapcsolatban elmondja, hogy Dr. Meláth Viola elhagyta Enyinget, kiválóan 
helyettesíti ıt Dr. Taubert Márta, de Enying városa pályázatot kíván kiírni az állásra. 
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Aljegyzı úr elıkészítette azt, minden törvényi elıírásnak megfelelıen. Ismerteti a bizottság 
pályázati kiírás elfogadására irányuló, melléklet szerinti határozati javaslatát. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, javaslata. 
 
Dr. Lelkes Ákos Humán Bizottság elnöke - kérdés, észrevétel nem lévén ismerteti a bizottság 
házi gyermekorvosi körzet pályázat kiírására irányuló melléklet szerinti határozati javaslatát.  
 
Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
210/2012. (VIII. 15.) számú határozata: 

Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az I. számú - betöltetlen, jelenleg 
helyettesítéssel ellátott - házi gyermekorvosi körzetben házi 
gyermekorvosi állás betöltésére pályázatot ír ki. A pályázati 
kiírás szövege a határozat mellékletét képezi.  

Felkéri a jegyzıt, hogy a pályázati felhívást az Egészségügyi 
Közlönyben, az Országos Alapellátási Intézet kiadványában, 
valamint a helyben szokásos módon tegye közzé. 

 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 

Szörfi István jegyzı 
 
 
2.2 Kitüntetési rendelet megalkotása 
 
Dr. Lelkes Ákos Humán Bizottság elnöke elmondja, hogy azért volt szükséges a módosítás, 
mert bizonyos dátumokhoz volt kötve a kitüntetések adományozása. A díszpolgári címet 
kivéve, bármilyen kitüntetést, bármikor át lehet adni az új rendelet szerint. Ismerteti a 
bizottság melléklet szerinti döntését, mely szerint a bizottság megismerte a tervezetet, és 
javasolja annak megalkotását. 
 
Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy aki a rendelettervezettel egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon.  
 

A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal Enying város kitüntetéseinek 
és elismeréseinek adományozásáról jelen jegyzıkönyv mellékletét képezı 
21/2012. (VIII. 28.) önkormányzati rendeletet alkotja. 

 
 
Pıdör Gyula polgármester megkéri Viplak Tibor képviselıt, a Gazdasági Bizottság elnökét, 
hogy ismertesse a bizottság elıterjesztéseit. 
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3. Gazdasági Bizottság elıterjesztése 
3.1 Takarékbank Zrt. kötelezı érvényő ajánlata 
 
Viplak Tibor Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, hogy a Gazdasági Bizottság több 
elıterjesztést is tárgyalt, de most csak három kerül a Képviselı-testület elé. Az elsı kettı 
elıterjesztés tárgya a likviditás elısegítése, a harmadik pedig kötelezı játszótéri 
felülvizsgálat. A likviditás megırzése érdekében meg kellett egyezni a Takarékbank Zrt.-vel, 
mely kötelezı érvényő ajánlatot terjesztett elı. Ismerteti a bizottság kötelezı érvényő ajánlat 
elfogadására irányuló melléklet szerinti határozati javaslatát. 
 
Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
211/2012. (VIII. 15.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-vel 
kötött hitelszerzıdését, a határozat mellékletét képezı, 2012. 
július 27. napján kelt kötelezı érvényő ajánlat szerint módosítja. 
 

Felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó szerzıdés 
aláírására. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 

 
 
3.2 Személyi kiadások finanszírozása 
 
Viplak Tibor Gazdasági Bizottság elnöke ismerteti a bizottság melléklet szerinti támogató 
döntését.  
 
Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy aki a személyi kiadások átmeneti finanszírozására 
irányuló határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
212/2012. (VIII. 15.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy 1.111.000,- Ft. felhasználását engedélyezi – 
személyi kiadások fedezésére – az eszközhasználati díjra 
elkülönített bevételbıl azzal, hogy az összeg az 
adóbevételekbıl 2012. szeptember 15. napját követıen 
haladéktalanul pótlásra kerül. 
 
Határidı:  azonnal, pótlás tekintetében folyamatos 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 

 Szörfi István jegyzı 
 Vargáné Kránicz Erzsébet ESZI intézményvezetı 
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3.3 Játszótéri eszközök felülvizsgálata 
 
Viplak Tibor Gazdasági Bizottság elnöke ismerteti, hogy egy kötelezı GKM rendeletnek kell 
megfelelni az önkormányzatnak, az összes intézményi területen és közterületen lévı 
játszótér felülvizsgálatát el kell végezni, pénzügyi hátteret kell hozzá biztosítani. Ismerteti a 
bizottság pénzügyi fedezet biztosítására irányuló melléklet szerinti határozati javaslatát.  
 
Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
213/2012. (VIII. 15.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az Enying Város Önkormányzata által 
fenntartott intézmények területén, valamint a közterületeken 
található játszótéri eszközök idıszakos felülvizsgálatával a 
Tisza Park Kft.-t (5435 Martfő, Gesztenye sor 1.; képviseli 
Dénes Márta vállalkozási igazgató) bízza meg a határozat 
elválaszthatatlan mellékletét képezı ajánlat szerint. 
 
A kötelezettségvállalás forrása a mőködési hitel. 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  2012. augusztus 31. 

 
 
Pıdör Gyula polgármester – egyéb napirendi pont, kérdés, észrevétel nem lévén - 
megköszöni a részvételt és a nyílt ülést 17.09 órakor bezárja. 
 
 
Enying, 2012. augusztus 27. 
 
 
 
 
  Pıdör Gyula      Mihályfi Gábor 
  polgármester            aljegyzı 
 
 
 
 
 
  Nyikos István       Vajda Balázs 
       hitelesítı           hitelesítı 
     


