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JEGYZİKÖNYV 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2013. január 30-án 

tartott  r e n d e s   n y í l t  ülésérıl 
 
 
Helye:    Polgármesteri Hivatal tanácsterem 
    8130 Enying, Kossuth u. 26. 
 
Jelen vannak:   Pıdör Gyula polgármester, 

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

 
Mihályfi Gábor aljegyzı 
Illés József fıkönyvi könyvelı 
 
Kovács Zsolt r. alezredes, 
Angyal Gábor r. ırnagy, 
Nemes Diána VGMHK vezetı, 
Tolnai Zsuzsanna Szirombontogató Óvoda vezetı, 
Vargáné Kránicz Erzsébet ESZI vezetı, 
 
Szemerei Szilvia jegyzıkönyvvezetı 

 
 
Pıdör Gyula polgármester üdvözli a megjelenteket, a képviselıket, és a TV-nézıket. Az 
ülést 16.04 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselık határozatképes számban 
megjelentek, létszámuk 9 fı. A jegyzıkönyv hitelesítésére felkéri Dr. Lelkes Ákos és Méreg 
János képviselıket. Kéri, hogy aki a hitelesítık személyével egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Dr. Lelkes Ákos és 
Méreg János képviselıket elfogadta. 
 
Pıdör Gyula polgármester a jegyzıkönyv vezetésére felkéri Szemerei Szilviát. Kérdezi, hogy 
a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kifogása, az új napirendet mindenki olvashatta. 
Elmondja, hogy a vevı visszalépett az ingatlanvásárlástól, ezért a 3.4 napirendi pontot 
javasolja levenni a napirendrıl. Kéri, hogy aki a napirendrıl való levétellel egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a 3.4 napirendi pontot levette a napirendrıl. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı kéri ismerteti, hogy az 1.2 napirendi pontot illetıen ma este 
még történik egy egyeztetı tárgyalás, ezért kéri levenni a napirendrıl, és a jövı héten 
döntsenek róla a mai tárgyalás függvényében.  
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Pıdör Gyula polgármester szerint legfeljebb február 11-i ülésen tárgyalhatják újra. Kéri, 
hogy aki az 1.2 napirendi pont napirendrıl való levételével egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az 1.2 napirendi pontot levette a napirendrıl. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek további módosító javaslata, kiegészítése. 
További módosító javaslat nem lévén kéri, hogy aki a fentiek szerint módosított napirenddel 
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a módosított napirendet elfogadta. 
 
 
Napirend: 
Nyílt ülés: 

1. Polgármester elıterjesztései 
1.1 Székesfehérvári Városi Rendırkapitány bemutatása 
1.2 napirendrıl levéve 
1.3 Földmérıi ajánlatok értékelése 

 
 Elıadó: Pıdör Gyula 
 polgármester 

 
2. Jegyzı, Aljegyzı elıterjesztései 

2.1 Intézmények átnevezése 
 

  Elıadó: Mihályfi Gábor 
         jegyzıi feladatok ellátásával megbízott aljegyzı 
  

3. Gazdasági Bizottság elıterjesztései 
3.1 Piaccsarnok  
3.1.1 Piac mőködési engedély kérelem beadása 
3.1.2 Piaccsarnok megnyitásának feltételei – pályázat kiírása 

üzemeltetésre 
3.2 Az Enyingi Rendırırs megkeresése – világításkorszerősítés 
3.3 Palkovics Anita közterület elnevezésére irányuló kérelme 
3.4 napirendrıl levéve 
3.5 Könyvvizsgálati kötelezettség 
3.6 Ellenırzési jelentések 
3.6.1 EVÖ bevételeinek, szociális segélyezés rendjének vizsgálatáról 
3.6.2 ESZI pénzkezelési rendjének ellenırzésérıl 
3.6.3 Feladatmegosztás szabályozottságának vizsgálatáról, és a 

kötelezettségvállalás és az utalványozás rendjével kapcsolatos 
szabályok betartásáról 

3.7 DRV Zrt. ajánlata a víziközmő rendszer gördülı fejlesztési tervének 
elkészítésére 

3.8 Bogdándyné Kovács Annamária kérelme 
3.9 Mezıföld Helyi Közösség Egyesület tagdíjtartozás 
3.10 Katolikus templom kivilágítása 
3.11 2013. évi belsı ellenırzési terv 
3.12 Vagyonbiztosítási ajánlat 
3.13 KIK megállapodások  
3.13.1 Vagyonkezelési szerzıdés 
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3.13.2 Térítésmentes használati szerzıdés – Kossuth u. 22. 
3.13.3 Térítésmentes használati szerzıdés - Tornaterem 
3.14 AVE Zöldfok Zrt. átalakulásával kapcsolatos döntés (önkormányzati 

részvétel) 
 

  Elıadó: Viplak Tibor 
          GB elnöke 
Zárt ülés  
 

1. Polgármester, Alpolgármester elıterjesztései 
1.1 Szennyvízcsatorna 
1.1.1 Vagyonértékelés – közbeszerzési eljárás megindítása 
1.1.2 Bíráló Bizottság megválasztása 

 
 Elıadó: Pıdör Gyula 
  polgármester 

 
2. Gazdasági Bizottság elıterjesztései 

2.1 Ügyvédi szerzıdés közös megegyezéssel történı megszüntetése 
2.2 Venturi Kft. számlafizetési igénye 
2.3 Vételi szándéknyilatkozat  
2.3.1 Zalka M. utcai ingatlanok 
2.3.2 0118/4 hrsz-ú ingatlan 
2.4 ESZI vezetı illetménye 
 

  Elıadó: Viplak Tibor 
          GB elnöke 
 
 
 
1 Polgármester elıterjesztései 
1.1 Székesfehérvári Városi Rendırkapitány bemutatása 
 
Pıdör Gyula polgármester köszönti Kovács Zsolt r. alezredes, rendırségi fıtanácsos, 
megbízott rendırkapitányt, a Székesfehérvári Rendırkapitányság kapitányságvezetıjét és 
Angyal Gábor r. ırnagyot, az Enyingi Rendırırs parancsnokát. Átadja a szót Kovács Zsolt r. 
alezredesnek, aki elızetesen hozzájárult személyi ügye nyílt ülésen való tárgyalásához. 
 
Kovács Zsolt r. alezredes köszönti a képviselıket. Elmondja, hogy 21 éve rendır a Bőnügyi 
Osztályon Székesfehérváron. Elıször nyomozóként dolgozott, majd csoportvezetıként, 
alosztályvezetıként, osztályvezetıként, és december 1-jétıl kérték fel a kapitányság 
vezetésére. Sokszor volt Enyingen is nyomozóként. Nıs, két gyermeke van, a felesége 
pedagógus. Ha valakinek kérdése van, szívesen válaszol rá. 
 
Buza Lajos képviselı a kapitány úrtól kérdezi, Enyinggel milyen kapcsolata van, milyen 
feladatokat lát el. 
 
Kovács Zsolt r. alezredes elmondja, hogy kettı ırs van a fehérvári kapitányság területén 
Polgárdi és Enying, melyeket szakmailag irányít a kapitányság, de a felelısség az 
ırsparancsnok úré. 
 
Nyikos István alpolgármester szerint korábban szó volt róla, hogy esetleg kapitányság lesz 
Enyingen. Kérdezi, hogy errıl tud-e valamit a kapitány úr. 
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Kovács Zsolt r. alezredes szerint ez meghaladja az ı kompetenciáját. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı jó munkát kíván a kapitánynak és minél kevesebb munkát 
Enyingen. 
 
Kovács Zsolt r. alezredes köszöni, és kívánja, hogy legyen így. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy a Képviselı-testületnek határozatot kell hozni 
arról, támogatja-e a kapitány kinevezését a Székesfehérvári Rendırkapitányság 
kapitányságvezetıi beosztásába. Kéri, hogy aki a támogatással egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
8/2013. (I. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy támogatja Kovács Zsolt rendır alezredes, 
rendırségi fıtanácsos, megbízott rendırkapitány úr 
kinevezését a Székesfehérvári Rendırkapitányság 
kapitányságvezetıi beosztásába. 

 
 
Pıdör Gyula polgármester gratulál a kapitány úrnak, és minden önkormányzatnál hasonló 
sikert kíván. 
 
Kovács Zsolt r. alezredes késıbb megadja a telefonszámát Polgármester úrnak, ha bármi 
van, hívja nyugodtan. 
 
 
15.12 órakor Kovács Zsolt r. alezredes és Angyal Gábor r. százados távozik az ülésrıl. 
 
 
 
1.2 napirendrıl levéve 
 
 
 
1.3 Földmérıi ajánlatok értékelése 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, felvetése, kiegészítése az 
elıterjesztéshez. Elmondja, hogy a földmérıi munkák több részbıl állnak, a 
szennyvízberuházáshoz, az alsótekeresi víztorony statikai vizsgálatához és a 2013. évi 
földmérési feladatokhoz kapcsolódóan. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, felvetése ezzel 
kapcsolatban. Kérdés, észrevétel nem lévén, terjedelmére tekintettel ismerteti az AK-OSZT 
BT. megbízására irányuló melléklet szerinti határozati javaslat elejét és végét. Kéri, hogy aki 
azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
9/2013. (I. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az alábbi földmérési munkákkal az AK-OSZT 
Bt-t (8130 Enying, Kinizsi u. 19.; képviseli: Nagyné Csontos 
Gyöngyi) bízza meg jelen határozat elválaszthatatlan 
mellékletét képezı ajánlat szerint: 
 
− A KEOP-1.2.0/B/10-2010-0006 azonosítószámú, Enying 

város szennyvízelvezetés és tisztítás címő projekt 
kapcsán a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal 
a tulajdonviszonyok rendezése tárgyában megkötendı 
megállapodáshoz szükséges, a beruházással érintett 
ingatlanok telekalakításához a változási vázrajzok 
elkészítése. A telekalakítás során fı szempont, hogy 
összhangban a közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. 
törvénnyel, az országos közutak és tartozékai kerüljenek 
állami tulajdonba, a többi ingatlan, ingatlanrész pedig 
önkormányzati tulajdonban maradjon, illetve kerüljön. 

 
− A DRV Zrt. által készíttetett, az alsótekeresi víztorony 

statikai szakvéleménye alapján a toronydılés mértékének 
évente egy alkalommal történı mőszeres ellenırzı 
mérése. A méréseket 3 éven keresztül, évente azonos 
idıben kell elkészíteni és az eredményt kiértékelni. 

 
− 2013. évi földmérıi munkák. 

 
Felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerzıdés 
aláírására 
 
Határidı: 2013. február 28. 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 

 
 
Pıdör Gyula polgármester átadja a szót Mihályfi Gábor aljegyzınek, hogy ismertesse a 2. 
napirendi pontot. 
 
 
 
2 Jegyzı, Aljegyzı elıterjesztései 
2.1 Intézmények átnevezése 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy központi jogszabályváltozás okán, és a MÁK is 
jelezte már, hogy fel kell tüntetni az egyedi nevet az intézmények nevében. Az egyes 
intézmények esetében különbözı jogszabályok mondják meg, mi az elıírás. Próbálta minél 
kevesebb ráfordítással megoldani. Ismerteti az új neveket, melyek a következık: Enyingi 
Polgármesteri Hivatal, Enyingi Egyesített Szociális Intézmény, Enyingi Szirombontogató 
Óvoda, Enyingi Városi Bölcsıde. Ezen túlmenıen minimális technikai jellegő átvezetésekre 
is szükség van az idıközbeni jogszabályi változások miatt. Amint a névváltozást bevezették 
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a törzskönyvi nyilvántartásba, elıterjeszti a változással érintett önkormányzati rendeletek 
módosítását is. Kéri, hogy a határozati javaslatokról egyesével szavazzanak, és minısített 
többség kell azok elfogadásához. A határozati javaslatok utolsó bekezdése felhatalmazást ad, 
hogy mind a polgármester, mind az intézményvezetık a szükséges módosításokat elvégezze, 
ideértve a MÁK, a NAV, illetve bármely más hatóság felé való bejelentést a névváltás okán, 
amellyel szerzıdésben van az intézmény. Bélyegzıt is készíttetni kell, erre is felhatalmazást 
ad a határozat. Kéri elfogadni a határozati javaslatokat egyenként szavazásra bocsátva. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése. Kérdés, hozzászólás nem lévén 
ismerteti a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására irányuló, melléklet 
szerinti határozati javaslatot. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   10/2013. (I. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a Polgármesteri 
Hivatal 73/2002. (IV. 24.) számú határozattal elfogadott alapító okiratát 2013. február 15-i 
hatállyal – az 1. pont tekintetében 2013. január 1-i hatállyal – az alábbiak szerint módosítja:  
 
1.  Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 

„1. A költségvetési szerv neve: Enyingi Polgármesteri Hivatal” 
 
2.  Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
 „6. Jogszabályban meghatározott közfeladata:  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben meghatározott feladatok” 

 
3.  Az alapító okirat 16. pontjában szereplı „a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 88-90. §-aiban” szövegrész helyébe a „Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény” szöveg lép. 

 
4.  Az alapító okirat 8. pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
 „8. A költségvetési szerv illetékessége:  

Enying város közigazgatási területe, körzeti feladatokat lát el 
– a vonatkozó jogszabályoknak megfelelıen és az abban 
foglalt illetékességi szabályok szerint, így például építésügyi 
hatósági ügyekben.” 

 
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert az alapító okirat egységes szerkezetbe 
foglalására, valamint a módosítás, továbbá az egységes szerkezető alapító okirat Magyar 
Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére történı megküldésére. 
 
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt a döntésbıl eredı feladatok elvégzésére, így 
különösen a vonatkozó döntések (pl.: képviselı-testületi határozatok) és okiratok 
módosítására. 
 
Határidı:  MÁK felé történı jelentés tekintetében azonnal, egyebekben folyamatos 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
  Mihályfi Gábor aljegyzı 
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Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése. Kérdés, hozzászólás nem lévén 
ismerteti az Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának módosítására irányuló, 
melléklet szerinti határozati javaslatot. Kérdezi, van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. 
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   11/2013. (I. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határozott, hogy az Egyesített 
Szociális Intézmény 391/2005. (XII. 19.) számú határozattal elfogadott alapító okiratát 2013. 
február 15-i hatállyal – az 1. pont tekintetében 2013. január 1-i hatállyal – az alábbiak szerint 
módosítja:  
 
1.  Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 

 
„1. A költségvetési szerv neve: Enyingi Egyesített Szociális Intézmény” 

 
2. Az alapító okirat 12. és 16. pontjában szereplı „a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. törvény (89. §-ában)” szövegrész helyébe a „Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény” szöveg lép. 

 
3.  Az alapító okirat 11. szereplı az „Enying Város Önkormányzatának Polgármesteri 

Hivatala” szövegrész helyébe az „Enyingi Polgármesteri Hivatal” szöveg lép. 
 
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert az alapító okirat egységes szerkezetbe 
foglalására, valamint a módosítás, továbbá az egységes szerkezető alapító okirat Magyar 
Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére történı megküldésére. 
 
Felhatalmazza a polgármestert és az intézményvezetıt a döntésbıl eredı feladatok 
elvégzésére, így különösen a vonatkozó döntések (pl.: képviselı-testületi határozatok) és 
okiratok módosítására, továbbá arra, hogy a vonatkozó mőködési engedély módosítása 
ügyében eljárjon. 
 
Határidı:  MÁK felé történı jelentés tekintetében azonnal, egyebekben folyamatos 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
  Vargáné Kránicz Erzsébet intézményvezetı 
 
 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése. Kérdés, hozzászólás nem lévén 
ismerteti a Szirombontogató Óvoda alapító okiratának módosítására irányuló, melléklet 
szerinti határozati javaslatot. Kérdezi, van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Kérdés, 
hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   12/2013. (I. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a 
Szirombontogató Óvoda 128/2003. (VI. 25.) számú határozattal elfogadott alapító okiratát 
2013. február 15-i hatállyal – az 1. pont tekintetében 2013. január 1-i hatállyal – az alábbiak 
szerint módosítja:  
 
1.  Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 

„1. A költségvetési szerv neve: Enyingi Szirombontogató Óvoda” 
 
2. Az alapító okirat 16. pontjában szereplı „a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 89. §-ában” szövegrész helyébe a „Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény” szöveg lép. 

 
3.  Az alapító okirat 11. szereplı az „Enying Város Önkormányzatának Polgármesteri 

Hivatala” szövegrész helyébe az „Enyingi Polgármesteri Hivatal” szöveg lép. 
 
4. Az alapító okirat 12. pontjában szereplı „a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvény” szövegrész helyébe „a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény” 
szöveg lép. 

 
5.  Az alapító okirat 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„5. Jogszabályban meghatározott közfeladata (alaptevékenysége): A nemzeti 
köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 1. a), r) pontja szerinti feladat. 
 

6.  Az alapító okirat intézmény alaptevékenységét, feladatát szabályozó 6.5 pontjának 
harmadik bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
 …”A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §-ának 25. pontjában 

meghatározott sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók integrált nevelése; sajátos 
nevelési igényő gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylı gyermek, tanuló, 
aki a szakértıi bizottság szakértıi véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, 
értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes elıfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlıdési 
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.”… 

 
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert az alapító okirat egységes szerkezetbe 
foglalására, valamint a módosítás, továbbá az egységes szerkezető alapító okirat Magyar 
Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére történı megküldésére. 
 
Felhatalmazza a polgármestert és az intézményvezetıt a döntésbıl eredı feladatok 
elvégzésére, így különösen a vonatkozó döntések (pl.: képviselı-testületi határozatok) és 
okiratok módosítására, továbbá arra, hogy a vonatkozó mőködési engedély módosítása 
ügyében eljárjon. 
 
Határidı:  MÁK felé történı jelentés tekintetében azonnal, egyebekben folyamatos 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
  Tolnai Zsuzsanna intézményvezetı 
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Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése. Kérdés, hozzászólás nem lévén 
ismerteti a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására irányuló, melléklet szerinti 
határozati javaslatot. Kérdezi, van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Kérdés, 
hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   13/2013. (I. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a Városi 
Bölcsıde 16/2003. (I. 29.) számú határozattal elfogadott alapító okiratát 2013. február 15-i 
hatállyal – az 1. pont tekintetében 2013. január 1-i hatállyal – az alábbiak szerint módosítja:  
 
1.  Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 

 
„1. A költségvetési szerv neve: Enyingi Városi Bölcsıde” 

 
2. Az alapító okirat 13. pontjában szereplı „a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 89. §-ában” szövegrész helyébe a „Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény” szöveg lép. 

 
3.  Az alapító okirat 8. szereplı az „Enying Város Önkormányzatának Polgármesteri 

Hivatala” szövegrész helyébe az „Enyingi Polgármesteri Hivatal” szöveg lép. 
  
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert az alapító okirat egységes szerkezetbe 
foglalására, valamint a módosítás, továbbá az egységes szerkezető alapító okirat Magyar 
Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére történı megküldésére. 
 
Felhatalmazza a polgármestert és az intézményvezetıt a döntésbıl eredı feladatok 
elvégzésére, így különösen a vonatkozó döntések (pl.: képviselı-testületi határozatok) és 
okiratok módosítására, továbbá arra, hogy a vonatkozó mőködési engedély módosítása 
ügyében eljárjon. 
 
Határidı:  MÁK felé történı jelentés tekintetében azonnal, egyebekben folyamatos 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
  Királyné Csernánszki Ilona intézményvezetı 
 
 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése. Kérdés, hozzászólás nem lévén 
ismerteti a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítására 
irányuló, melléklet szerinti határozati javaslatot. Kérdezi, van-e valakinek kérdése ezzel 
kapcsolatban. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   14/2013. (I. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a Vas Gereben 
Mővelıdési Ház és Könyvtár 137/1999. (VI. 30.) számú határozattal elfogadott alapító 
okiratát 2013. február 15-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:  
 
1.  Az alapító okirat 15. pontjában szereplı „a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 89. §-ában” szövegrész helyébe a „Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény” szöveg lép. 

 
2.  Az alapító okirat 9. szereplı az „Enying Város Önkormányzatának Polgármesteri 

Hivatala” szövegrész helyébe az„Enyingi Polgármesteri Hivatal” szöveg lép. 
  
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert az alapító okirat egységes szerkezetbe 
foglalására, valamint a módosítás, továbbá az egységes szerkezető alapító okirat Magyar 
Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére történı megküldésére. 
 
Felhatalmazza a polgármestert és az intézményvezetıt a döntésbıl eredı feladatok 
elvégzésére, így különösen a vonatkozó döntések (pl.: képviselı-testületi határozatok) és 
okiratok módosítására. 
 
Határidı:  MÁK felé történı jelentés tekintetében azonnal, egyebekben folyamatos 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
  Nemes Diána intézményvezetı 
 
 
 
Pıdör Gyula polgármester felkéri Viplak Tibor képviselıt, a Gazdasági Bizottság elnökét, 
hogy ismertesse a bizottság elıterjesztéseit. 
 
 
 
3 Gazdasági Bizottság elıterjesztései 
3.1 Piaccsarnok 
3.1.1 Piac mőködési engedély kérelem beadása 
 
Viplak Tibor Gazdasági Bizottság elnök köszöni a szót. Elmondja, hogy a településfejlesztési 
elıterjesztéseket Gebula Béla Ákos alelnök terjeszti elı. 
 
Gebula Béla Ákos Gazdasági Bizottság alelnöke a településfejlesztési elıterjesztéseket egy 
csokorban kívánja ismertetni. Ismerteti, hogy a piaccsarnok üzemeltetésével kapcsolatban a 
hétfıi bizottsági ülésen értesültek a változásról, miszerint 1 év helyett 9 hónapon belül meg 
kell nyitni a piacot. Február elején lejár a határidı, elsı körben megnyitná az önkormányzat a 
piacot, és ezzel párhuzamosan meghirdetnék az üzemeltetést. Kettı határozati javaslat 
született, a bizottság egyhangú szavazatával. Ismerteti a bizottság üzemeltetési engedély 
megkérésére irányuló melléklet szerinti, 28/2013. (I. 28.) számú határozati javaslatát. 
Elmondja, hogy azért indul így a piac, hogy ne kelljen visszafizetni az elnyert pályázati 
támogatást. A következı pedig a hosszú távú mőködtetésre vonatkozik. 
 
Buza Lajos képviselı szerint célszerőbb lenne az ıstermelıi piac elnevezést használni. 
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Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy a kereskedelmi törvény ezt a szófordulatot 
engedélyezi. Ami azt jelenti, hogy biztosított az ıstermelık számára a piaci értékesítés. 
 
Gebula Bála Ákos Gazdasági Bizottság alelnöke megerısíti, hogy a jogszabály ezt a 
szófordulatot tartalmazza, bár jogos a felvetés, hiszen ez tulajdonképpen az ıstermelıi piac. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése. Kérdés, észrevétel nem lévén 
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   
15/2013. (I. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az Enying 1400/3 hrsz-ú, Enying, László király 
utca 1. szám alatti piaccsarnokot átmenetileg maga kívánja 
üzemeltetni helyi termelıi piacként. Ennek érdekében jelen 
határozat melléklete szerint üzemeltetési engedélykérelmet 
nyújt be. 
 
A helyi termelıi piac nyitva tartását az alábbiak szerint állapítja 
meg: 
Vásárlói nyitva tartás: 
Szerda:  7.00 – 12.00 óráig 
Szombat:   7.00 – 12.00 óráig 
 
A helyi termelık  termékeik ki- és berakodását a nyitást 
megelızı, és a zárást követı 1 óra idıtartamban végezhetik. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, okiratok aláírására, nyilatkozatok megtételére. 
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 

 
 
 
3.1.2 Piaccsarnok megnyitásának feltételei – pályázat kiírása üzemeltetésre 
 
Gebula Béla Ákos Gazdasági Bizottság alelnöke ismerteti a bizottság üzemeltetésre 
vonatkozó pályázat kiírására irányuló melléklet szerinti, 1/2013. (I. 15.) számú határozati 
javaslatát, melyet a bizottság egyhangú szavazattal fogadott el. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése. Kérdés, észrevétel nem lévén 
kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
16/2013. (I. 30.) számú határozata: 
Enying Város Képviselı-testülete úgy határozott, hogy az 
Enying, László király u. 1. szám alatti piaccsarnok 
üzemeltetésére pályázatot kíván kiírni. A pályázati 
dokumentáció összeállítására felkéri a Polgármesteri Hivatalt. 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester;  

Mihályfi Gábor jegyzıi feladatok ellátásával 
megbízott aljegyzı 

Határidı:  2013. február 28. 
 
 
 
3.2 Az Enyingi Rendırırs megkeresése – világításkorszerősítés 
 
Gebula Béla Ákos Gazdasági Bizottság alelnöke ismerteti, hogy az ırsparancsnok úr jelezte, 
életveszélyessé váltak a fényforrások a rendırség épületében, és kérte azok cseréjét. Ismerteti 
a bizottság ütemezett korszerősítés elvégzésére irányuló, melléklet szerinti 5/2013. (I. 15.) 
számú határozatát. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése. Kérdés nem lévén elmondja, 
hogy ma tudomására jutott, hogy a rendırség kérvényezni fogja a Ligeti iskola átvételét. Az 
ingatlan másik fele a MÁK-é, és átadják a rendırségnek. 
 
Gebula Béla Ákos Gazdasági Bizottság alelnöke pontosít, miszerint az épület 50%-a a MIK-
hez tartozik, de a tulajdonosi jogokat, így az értékesítés, a bérbeadás jogát is az MNV Zrt. 
gyakorolja.  
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése. Kérdés nem lévén 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   
17/2013. (I. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
hozzájárul a rendırség által használt épület 
armatúrakorszerősítéséhez oly módon, hogy arra a forrásul 
szolgáló bérleti díj beérkezésének ütemében kerülhet sor. A 
korszerősítés során alacsony fogyasztású termékek kerülhetnek 
felszerelésre. 
 
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy készítse elı a bérleti 
szerzıdés módosítását, mely a rezsiköltségek fizetésérıl is 
rendelkezik. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 
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3.3 Palkovics Anita közterület elnevezésére irányuló kérelme 
 
Gebula Béla Ákos Gazdasági Bizottság alelnöke ismerteti a bizottság egyhangú döntéssel 
meghozott, kérelem elutasításra irányuló, melléklet szerinti 6/2013. (I. 15.) számú 
határozatát. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy egy zártkerti ingatlanról van szó. Kérdezi, van-e 
valakinek ezzel kapcsolatban kérdése. Kérdés nem lévén kéri, hogy aki a határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
18/2013. (I. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Palkovics 
Anita közterület elnevezésére irányuló kérelmét nem támogatja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 
 

 
 
 
3.4 napirendrıl levéve 
 
 
 
3.5 DRV Zrt. ajánlata a víziközmő rendszer gördülı fejlesztési tervének elkészítésére 
 
Gebula Béla Ákos Gazdasági Bizottság alelnöke ismerteti a bizottság DRV Zrt. ajánlatának 
elfogadására irányuló melléklet szerinti 12/2013. (I. 15.) számú határozatát. Elmondja, hogy 
a gördülı fejlesztési terv elkészítése kötelezı. Nagy segítség, hogy a DRV Zrt. felajánlotta, 
hogy ingyen készíti el. Van azért egy kis anomália a dologban, nevezetesen, hogy a tervet 
majd aktualizálni kell. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, észrevétele. 
Kérdés nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
19/2013. (I. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a DRV Zrt. gördülı fejlesztési terv 
térítésmentes elkészítésére irányuló ajánlatát elfogadja.  
 
Határidı: 2013. január 31. 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 
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3.6 Bogdándyné Kovács Annamária kérelme 
 
Gebula Béla Ákos Gazdasági Bizottság alelnöke ismerteti a bizottság kérelem támogatására 
irányuló melléklet szerinti 13/2013. (I. 15.) számú határozatát. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy a Petıfi S. u. 85/a. szám alatti garázst kéri bérbe 
rövid idıre a kérelmezı. Kérdezi, van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, 
hozzászólássa. Kérdés nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
20/2013. (I. 30.) számú határozata: 
Enying Város Képviselı-testülete úgy határozott, hogy 
Bogdándyné Kovács Annamária (8130 Enying, Petıfi Sándor u. 
89.) kérelmét támogatja. 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı: 2013. február 15. 

 
 
 
3.7 Mezıföld Helyi Közösség Egyesület tagdíjtartozás 
 
Gebula Béla Ákos Gazdasági Bizottság alelnöke ismerteti a bizottság tagdíjtartozás 
megfizetésére irányuló melléklet szerinti 14/2013. (I. 15.) számú határozatát. A bizottság 
azért támogatta a további tagságot, mert az egyéb pályázati forráslehetıségeket biztosíthat 
az önkormányzat számára. Fontos, hogy tagja maradjon az önkormányzat az egyesületnek. 
A bizottság egyhangúlag támogatta a döntést. Kérdezi, hogy nem elírás-e a 6.000,- Ft a 
határozati javaslatban. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy az éves tagdíj 60.000,- Ft, a fennálló tartozás pedig 
6.000,- Ft. Jó így a határozati javaslat. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése. Kérdés nem 
lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
21/2013. (I. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy tagságát a Mezıföldi Helyi Közösség 
Egyesületben továbbra is fenntartja, és a 2012. évi 
tagdíjtartozását, azaz 6.000,- Ft-ot befizeti. A tagdíj forrása 
átmenetileg az eszközhasználati díj, mely a beérkezı 
bevételekbıl azonnal visszapótlásra kerül. 
 
Határidı: azonnal illetve folyamatos 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 
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3.8 Katolikus templom kivilágítása 
 
Gebula Béla Ákos Gazdasági Bizottság alelnöke szerint bizonyára a város lakóinak is  
feltőnt, hogy nincs kivilágítva a templom. Többen felvetették, hogy kapcsolják vissza, amit a 
bizottság és még sokan mások is támogattak. A katolikus templom Enying egyetlen 
ékessége, nevezetessége. A bizottság javasolja visszaállítani a kivilágítást, korlátozott 
idıtartamban, valamint felülvizsgálni és korszerősíteni. İ maga is fontosnak tartja. A 
bizottság egyhangúlag támogatta a döntést. Ismerteti a bizottság kivilágítás korlátozott 
idıtartamú visszakapcsolására és korszerősítésére irányuló melléklet szerinti 15/2013. (I. 15.) 
számú határozatát. Dózsa esperes úrral is egyeztetett, ı is nagyon örülne neki. 
 
Nyikos István alpolgármester elmondja, hogy Esperes úr tájékoztatta arról, hogy március, 
április hónapban megkezdıdik a templom teljes renoválása, új tetıszerkezetet kap. A 
kivilágítás tenné rá a koronát a város központi díszére. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, 
hozzászólása. Kérdés nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
22/2013. (I. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete vissza 
kívánja állítani a Római Katolikus Templom korlátozott idejő 
díszkivilágítását, egyben árajánlatot kér korszerőbb és 
költséghatékonyabb világítás kialakítására.  
 
Határidı: ajánlatkérés tekintetében azonnal, egyebekben 
folyamatos 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 

 
 
 
3.9 Könyvvizsgálati kötelezettség 
 
Viplak Tibor Gazdasági Bizottság elnöke ismerteti, hogy a polgármesteri hivatal kérte a 
független könyvvizsgálók további alkalmazását. Eddig törvényi kötelezettség volt. A 
bizottság is úgy vélte, hogy ez feltétlenül szükséges, mind a Képviselı-testület, mind a 
polgármesteri hivatal számára biztonságot jelent. Ismerteti a bizottság könyvvizsgálat 
további igénybevételére irányuló melléklet szerinti 8/2013. (I. 15.) számú határozatát. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése. Kérdés nem 
lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 



16/23 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
23/2013. (I. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy 2013. április 30. után is alkalmazza a jelenlegi 
független könyvvizsgálót. 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  2013. április 30. 

 
 
 
3.10 Ellenırzési jelentések 
3.10.1  EVÖ bevételeinek, szociális segélyezés rendjének vizsgálatáról 
 
Viplak Tibor Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a 
jelentést. Ismerteti a bizottság jelentés elfogadására irányuló melléklet szerinti 9/2013. (I. 15.) 
számú határozatát. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek ezzel kapcsolatban kiegészítése, 
kérdése. Kérdés nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással 
jelezze. 
 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
24/2013. (I. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Enying Város Önkormányzata bevételeinek 
szociális segélyezés rendjének vizsgálatáról készült, 
01/4318/2012. ügyszámú ellenırzési jelentést – a határozat 
mellékletét képezı tartalommal és formában – elfogadja.  

 
 
 
3.10.2 ESZI pénzkezelési rendjének ellenırzésérıl 
 
Viplak Tibor Gazdasági Bizottság elnöke ismerteti a bizottság jelentés elfogadására, 
intézkedési terv kérésére irányuló melléklet szerinti 10/2013. (I. 15.) számú határozatát. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Kérdés nem 
lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
25/2013. (I. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Enying Város Önkormányzata Egyesített 
Szociális Intézménye pénzkezelési rendjének ellenırzésrıl 
készült, 01/4513/2012. ügyszámú ellenırzési jelentést – a 
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határozat mellékletét képezı tartalommal és formában – 
elfogadja.  
 
Felkéri az intézmény vezetıjét, hogy az intézkedési tervet 
készítse el. 
 
Határidı: 2013. február 28. 
Felelıs: Vargáné Kránicz Erzsébet intézményvezetı 

 
 
 
3.10.3 Feladatmegosztás szabályozottságának vizsgálatáról, és a kötelezettségvállalás és 

az utalványozás rendjével kapcsolatos szabályok betartásáról 
 
Viplak Tibor Gazdasági Bizottság elnöke ismerteti a bizottság jelentés elfogadására irányuló 
melléklet szerinti 11/2013. (I. 15.) számú határozatát. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek ezzel kapcsolatban kiegészítése, 
kérdése. Kérdés nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással 
jelezze. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
26/2013. (I. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Enying Város Önkormányzatánál a 
feladatmegosztás szabályozottságának vizsgálatáról, és a 
kötelezettségvállalás és az utalványozás rendjével kapcsolatos 
szabályok betartásáról készült, 01/5312/2012. ügyszámú 
ellenırzési jelentést – a határozat mellékletét képezı 
tartalommal és formában – elfogadja. 
 
Felkéri a polgármestert és az intézményvezetıket ideértve a 
jegyzıt is, hogy az intézkedési tervet készítse el. 
 
Határidı: 2013. február 28. 
Felelıs: polgármester és intézményvezetık 

 
 
 
3.11 2013. évi belsı ellenırzési terv 
 
Viplak Tibor Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság javasolta a tervet 
kiegészíteni a polgármesteri hivatal 2012. május havi pénztárellenırzésével. Ismerteti a 
bizottság 2013. évi belsı ellenırzési terv elfogadására irányuló melléklet szerinti 21/2013. (I. 
28.) számú határozatát. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Kérdés nem 
lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. 
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A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
27/2013. (I. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Enying Város Önkormányzata Polgármesteri 
Hivatalának és intézményeinek - jelen határozat mellékletét 
képezı - 2013. évi belsı ellenırzési tervét jóváhagyja azzal, 
hogy abban a Polgármesteri Hivatal pénztárellenırzése is 
szerepeljen a 2012. május 1-31. idıszakra vonatkozóan. 
 
Határidı:  ellenırzési tervben foglaltaknak megfelelıen 
Felelıs:  jegyzı 

 
 
 
3.12 Vagyonbiztosítási ajánlat 
 
Viplak Tibor Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, hogy néhány ingatlan átkerült kezelésre 
a KIK-hez illetve a Fejér Megyei Kormányhivatalhoz. A biztosítási ajánlat kedvezı volt. 
Ismerteti a bizottság ajánlat elfogadására irányuló melléklet szerinti 22/2013. (I. 28.) számú 
határozatát. Kiegészítésként elmondja, hogy az iskola és a volt szülıotthon kerültek át fenti 
szervekhez, de az önkormányzatnak elemi érdeke, hogy ne maradjanak biztosítás nélkül. 
Ezért került így megfogalmazásra a határozati javaslat. 
 
Gebula Béla Ákos Gazdasági Bizottság alelnöke elmondja, hogy elkésett a bizottság ülésérıl, 
sajnálja, hogy nem volt ott ennél a napirendnél. Valóban jó ajánlatot adott a biztosító, akivel 
régóta szerzıdéses kapcsolatban áll az önkormányzat. Kéri pontosítani a határozati 
javaslatot aszerint, hogy a teljes körő vagyonbiztosítást fogadja el az önkormányzat 
felelısségbiztosítás nélkül. Az egyik ajánlat tartalmazott felelısségbiztosítást is, a másik nem. 
 
Pıdör Gyula polgármester szerint a felelısségbiztosítást is tartalmazó ajánlatra vonatkozott 
a döntés. 
 
Gebula Béla Ákos Gazdasági Bizottság alelnöke ebben az esetben kéri kivenni azt, mert élı 
felelısségbiztosítási szerzıdése van az önkormányzatnak. Azt jogszerően fel sem lehet 
mondani. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, kivel van szerzıdése az önkormányzatnak. 
 
Gebula Béla Ákos Gazdasági Bizottság alelnöke elmondja, hogy a K&H-val van szerzıdése. 
 
Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy aki a módosító javaslattal egyetért, kézfeltartással 
jelezze. 
 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
28/2013. (I. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
vagyonbiztosítási ajánlatra vonatkozó elıterjesztés 
„felelısségbiztosítás nélkül” kifejezéssel való kiegészítésére 
irányuló módosító javaslatot elfogadta. 

 
 
Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy aki a módosított határozati javaslattal egyetért, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
29/2013. (I. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Groupama Garancia Biztosító Zrt. Enying 
Város Önkormányzata teljes körő vagyonbiztosítására 
vonatkozó ajánlatát felelısségbiztosítás nélkül elfogadja. 
 
A vagyonelemek módosítását azt követıen kezdeményezi, 
hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és a Fejér 
Megyei Kormányhivatal a használatukba átadott vagyonelemek 
biztosításáról gondoskodott. 
 
Határidı:  azonnal illetve folyamatos 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 

 
 
 
3.13 KIK megállapodások 
3.13.1 Térítésmentes használati szerzıdés - Tornaterem 
 
Viplak Tibor Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, hogy jogszabályi kötelezettség a 
megállapodás. A bizottság megtárgyalta. 
 
Pıdör Gyula polgármester módosító javaslata van az elıterjesztéshez. A tankerületi igazgató 
kérte, hogy ne 30 óra legyen a tornaterem-használat, hanem 14. A KIK biztosítja a gyermekek 
foglalkozásait pl. a birkózást, a lányfocit stb. Ez kb. 10 órát tesz ki hetente. Kéri, hogy csak a 
felnıtt EVSE foglalkozásokat szerepeltessék a megállapodásban 14 órában. A fizetıs 
tornaterem-használat pedig a KIK kompetenciája. 
 
Gebula Béla Ákos Gazdasági Bizottság alelnöke elmondja, hogy személyesen Bedi Andrea 
biztosítja ezt, nem a KIK. Az EVSE ülésen is szóba került a tornaterem-használat, és évi átlag 
20 óra lenne a minimum, amire szüksége lenne az EVSE-nek. De ha a KIK helyi vezetıje 13 
órát magára vállal, így minden igényt kielégít. Éves átlagban nézik, mert vannak olyan nyári 
hónapok, amikor nem is használják a tornatermet. A 14 óra tartalmazza az önkormányzati és 
az EVSE érdekeket is. 
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Mihályfi Gábor aljegyzı javasolja, hogy a heti 14 óra a három említett szakosztálynak 
(karate, birkózó, nıi labdarúgó) legyen benne a szerzıdésben, mert késıbb probléma lehet 
belıle. 
 
Gebula Béla Ákos Gazdasági Bizottság alelnöke szerint öngólt rúgnának vele, mert a KIK 
országos vezetıjével kellene jóváhagyatni. Így szakkörként van kezelve. A szerzıdés igény 
szerint módosítható, ha több idıre van szükség. 
 
Viplak Tibor Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, hogy a birkózó szakosztály 
teremhasználatának felét eddig is az iskola fizette, másik felét pedig a szponzor, a Dunaferr. 
Biztos benne, hogy amit megbeszéltek, az a gyerekek szempontjából jó. A KIK azért jött létre, 
hogy a gyerekek érdekeit képviseljék, és mind több gyerek mozogjon. A felnıttek (EVSE) 
teremhasználata fejében a KIK a mőfüves pályát vagy a labdarúgópályát használja, amiket 
az önkormányzat tart fenn és a költségeit fizeti. Az önkormányzat elsıdleges feladata, hogy 
gyerekek használják. 
 
Gebula Béla Ákos Gazdasági Bizottság alelnöke elmondja, hogy azért tudja átvállalni a KIK, 
mert a mindennapos testnevelés keretében betudható. Bedi Andrea és a KIK is tartja a szavát. 
Rögzíthetı a szerzıdésben, de nehogy ezért ne fogadják el, és tornaterem nélkül maradjon a 
város. 
 
Vajda Balázs képviselı elmondja, hogy a hétfıi bizottsági ülésen még nem tudták, hogy a 
KIK vállalja egy részét. Ha erre ígérvény van, rugalmasan kezelik, és módosítható a 
megállapodás, majd az élet megmutatja, elég lesz-e vagy sem a 14 óra. Reméli, hogy nem lesz 
bonyodalom, és a KIK-kel együtt tudnak mőködni. 
 
Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy aki az idıkeret 30-ról 14-re való csökkentésére 
irányuló módosító javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
30/2013. (I. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
tornaterem használatával kapcsolatos elıterjesztésben a heti 30 
óra idıkeret éves átlagban heti 14 óra idıkeretre való 
csökkentésére irányuló módosító javaslatot elfogadta. 

 
 
Pıdör Gyula polgármester további módosító javaslata, hogy az egyeztetésre jogosult a 
HBFGÁI vezetıje helyett a KIK tankerületi igazgatója legyen. Kéri, hogy aki a módosító 
javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
31/2013. (I. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
tornaterem használatával kapcsolatos elıterjesztésben az 
egyeztetésre jogosultak közül a Herceg Batthyány Fülöp 
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Gimnázium és Általános Iskola vezetıje helyett a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Enyingi Tankerületi Igazgatója 
szerepeltetésére irányuló módosító javaslatot elfogadta. 

 
Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy aki a fentiek szerint módosított határozati javaslattal 
egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
32/2013. (I. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a tornaterem, valamint a mőfüves pálya illetve 
labdarúgópálya használatára vonatkozóan térítésmentes 
használati megállapodást köt a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központtal az alábbiak szerint: 
1. Enying Város Önkormányzata éves átlagban heti 14 óra 

idıkeretben térítésmentesen használhatja a tornatermet 
elızetes egyeztetés szerint. 

2. A Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 
éves átlagban heti 14 óra idıkeretben térítésmentesen 
használhatja a mőfüves labdarúgópályát és/vagy a 
labdarúgópályát elızetes egyeztetés szerint.  

Egyeztetésre jogosult személyek: Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Enyingi Tankerületi Igazgatója, 
EVSE elnöke valamint szakosztályvezetıi 
 
Felhatalmazza a polgármestert a térítésmentes használati 
megállapodás aláírására.  
 
Határidı: azonnal 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 

 
 
 
3.13.2 Térítésmentes használati szerzıdés – Kossuth u. 22. 
 
Viplak Tibor Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, hogy a KIK megkapta az épület 50%-át, 
és a bizottság támogatta a térítésmentes használati szerzıdés megkötését. Ismerteti a 
bizottság szerzıdés megkötésére irányuló melléklet szerinti 24/2013. (I. 28.) számú 
határozatát. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés nem lévén 
kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
33/2013. (I. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az Enying, Kossuth u. 22. szám alatti, 461 hrsz-
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ú ingatlan használatára vonatkozó térítésmentes használati 
megállapodást jelen határozat melléklete szerint elfogadja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a térítésmentes használati 
megállapodás aláírására.  
 
Határidı: azonnal 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 

 
 
 
3.13.3 Vagyonkezelési szerzıdés 
 
Viplak Tibor Gazdasági Bizottság elnöke ismerteti a bizottság vagyonkezelési szerzıdés 
megkötésére irányuló melléklet szerinti 25/2013. (I. 28.) számú határozatát. kiegészítésként 
elmondja, hogy az 1. számú melléklet a leltár lenne, mellyel kapcsolatban állapotfelmérést is 
célszerő lenne  az önkormányzatnak készíteni. Kéri, mielıtt átadásra kerül, végezzék el. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, hogy ez módosító javaslat-e. 
 
Viplak Tibor Gazdasági Bizottság elnöke módosító javaslatnak szánta. 
 
Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy aki a módosító javaslattal egyetért, kézfeltartással 
jelezze. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
34/2013. (I. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a vagyonkezelési szerzıdéssel kapcsolatos 
elıterjesztés állapotfelmérés elvégzésével való kiegészítésére 
irányuló módosító javaslatot elfogadta. 

 
 
Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy aki a fentiek szerint módosított határozati javaslattal 
egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
35/2013. (I. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy jelen határozat melléklete szerinti tartalommal 
vagyonkezelési szerzıdést köt a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központtal. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a vagyonkezelési szerzıdés 
aláírására. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt az állapotfelmérés 
elvégzésére. 
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Határidı: I. számú melléklet megérkezését követıen 
azonnal 

Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
jegyzı 

 
 
 
3.14 AVE Zöldfok Zrt. átalakulásával kapcsolatos döntés (önkormányzati részvétel) 
 
Viplak Tibor Gazdasági Bizottság elnöke ismerteti, hogy a Zrt. kiválással ketté fog válni. A 
Zrt. kérdése, hogy az önkormányzat részt kíván-e venni mindkettı cégben. A bizottság 
javaslata, hogy mindkettıben maradjon tag az önkormányzat. Ismerteti a bizottság erre 
irányuló melléklet szerinti 26/2013. (I. 28.) számú határozatát. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek ezzel kapcsolatban kiegészítése, 
kérdése. Kérdés nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással 
jelezze. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
36/2013. (I. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy amennyiben az AVE Zöldfok Zrt. kiválással 
történı szétválását a Közgyőlés támogatja, úgy mind az AVE 
Zöldfok Zrt-nek, mind pedig a Zrt-bıl kiváló korlátolt 
felelısségő társaságnak tagja kíván lenni. 
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 

 
 
 
Pıdör Gyula polgármester - egyéb napirendi pont, kérdés, észrevétel nem lévén - a nyílt 
ülést 15.58 órakor bezárja. 
 
 
Enying, 2013. február 14. 
 
 
 
  Pıdör Gyula      Mihályfi Gábor 
  polgármester     jegyzıi feladatok ellátásával 

          megbízott aljegyzı 
 
 
 
  Dr. Lelkes Ákos       Méreg János 
        hitelesítı           hitelesítı 


