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    8130 Enying, Kossuth u. 26. 
 
Jelen vannak:   Pıdör Gyula polgármester, 
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Dr. Lelkes Ákos, Méreg János, 
Varga Gyula, Vajda Balázs.  
Viplak Tibor képviselık 

 
Mihályfi Gábor aljegyzı 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı, jegyzıkönyvvezetı 
Tóth Károly településfejlesztési ügyintézı 
 
Nemes Diána VGMHK vezetı, 
Tolnai Zsuzsanna Szirombontogató Óvoda vezetı, 
Huszka József 

 
 
Pıdör Gyula polgármester köszönti a megjelenteket, a képviselıket. Az ülést 16.00 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 Závodni Lászlónét. Kérdezi, 
hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kiegészítése, módosító javaslata. Módosító 
javaslat nem lévén kéri, hogy aki a napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta. 
 
 
Napirend: 
Nyílt ülés: 
 

1. Szennyvízcsatorna - Kivitelezés – közbeszerzési eljárás lezárása, 
eredményhirdetés 

 
  Elıadó: Pıdör Gyula  

          polgármester 
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2. Szennyvízcsatorna - Korábbi testületi döntés megerısítése 
 

  Elıadó: Pıdör Gyula  
          polgármester 

 
3. Szennyvízcsatorna - Vagyonértékelés közbeszerzési eljárásához 

kapcsolódó összeg- és annak forrás meghatározása 
 

  Elıadó: Pıdör Gyula  
          polgármester 

 
4. Gazdasági Bizottság elıterjesztései 

4.1 EVÖ 2013. évi költségvetés tervezése 
4.2 Tóth Gyula Zoltán kérelme 

 
  Elıadó: Viplak Tibor, Gebula Béla Ákos  

            GB elnök          GB alelnök 
 
5. Vegyes ügyek 

- Bad Urach meghívása Schäferlaufra 
 
 
1 Szennyvízcsatorna – Kivitelezés – Közbeszerzési eljárás lezárása, eredményhirdetés 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy sajnos nem járt sikerrel a kb. két hónapos 
munkájuk, hogy a további 352 millió Ft támogatást megkapja a város, még nem született 
döntés róla. A határidı lejárta elıtt dönteni kell a határozati javaslat szerint, a közbeszerzési 
eljárás eredménytelenné nyilvánításáról. Új nyílt közbeszerzési eljárást kell kiírni. A 
meghívásos tárgyaláshoz se az NKEK nem járult hozzá, se egyéb más szerv, így a 
PROVITAL sem javasolta azt, mivel a támogatási szerzıdés szerint erre nincs lehetıség. 
Ismerteti az eljárás eredménytelenné nyilvánítására irányuló melléklet szerinti határozati 
javaslatot. Kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
46/2013. (I. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az összességében legelınyösebb érvényes 
ajánlatot tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában az SZSP 
Konzorcium (Szabadics Közmő- és Mélyépítı Zrt. 8749 
Zalakaros, Jegenye sor 3. SADE-Magyarország Kft. 1117 
Budapest, Budafoki út 72-74. PENTA Általános Építıipari Kft. 
2100 Gödöllı, Kenyérgyári út 1/E., )  ajánlattevı nyújtotta be. 
 
Tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló fedezet tárgyi 
közbeszerzés tekintetében tartalékkeret nélkül nettó 
2.546.615.502.,- forint, (mely összegbıl a nem támogatható 
mőszaki tartalom vonatkozásában a rendelkezésre álló fedezet 
mértéke nettó 62.199.900,- Ft.), továbbá figyelembe véve, hogy az 
összességében legelınyösebb érvényes ajánlatot benyújtó 
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Ajánlattevı ajánlati ára (tartalékkeret nélkül) 2.898.000.000 Ft + 
ÁFA, a Kbt. 76.§ (1) bekezdés c) pontjára tekintettel tárgyi 
közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja. 
 
Határidı:  2013. február 12. 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester. 

 
 
2 Szennyvízcsatorna – Korábbi testületi döntés megerısítése 
 
Pıdör Gyula polgármester ismerteti a korábbi testületi döntés megerısítésére irányuló 
melléklet szerinti határozati javaslatot. Errıl volt szó, a levelek elmentek, válasz még nem 
érkezett. Ezt a határozatot a kormányhivatal felé kell meghozni, hogy orvosoljuk a korábbi 
testületi ülés nem SZMSZ szerinti összehívását. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, 
észrevétele. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával 
egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
47/2013. (I. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a 2013. február 04. napján megtartott 
képviselı-testületi ülésen meghozott 45/2013. (II. 04.) számú 
döntését megerısíti. Ennek értelmében a határozat mellékletét 
képezı levéltervezet kihúzás nélküli tartalommal történı KEOP 
IH és Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz történı 
benyújtásával egyetért. Felhatalmazza a polgármestert a levél 
aláírására. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 

 
 
3 Szennyvízcsatorna – Vagyonértékelés közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó összeg- 

és annak forrás meghatározása 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése. Kérdés, észrevétel nem lévén 
elmondja, hogy ezt az összeget a víziközmő társulattól átmeneti idıre átvett pénzösszegbıl 
biztosítják, melyet az önkormányzatnak vissza kell fizetni, a kamatkiesést is vissza kell 
pótolni. Ismerteti a melléklet szerinti határozati javaslatot. A vagyonértékelést 
mindenképpen meg kell csináltatni, ha nem most, akkor késıbb. A rátaemeléshez 
mindenképpen kell a vagyonértékelés. A rátaemelés három kötelezı pontja közül az egyik a 
vagyonértékelés, a másik az érvényes vízjogi engedély, a harmadik pedig az aláírt kivitelezıi 
szerzıdés. Ez 2013. január 6-tól megváltozott, és már nem szükséges az aláírt kivitelezıi 
szerzıdés. 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: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
48/2013. (I. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az „Enying Város szennyvízcsatornázása és 
szennyvíztisztítása” címő KEOP-1.2.0/B/10-2010-0006 projekt 
munkáihoz kapcsolódó vagyonértékelés közbeszerzési 
eljárásban a rendelkezésre álló összeget maximum nettó 14 
millió forintban állapítja meg. A fedezet forrását az Enyingi 
Szennyvízcsatorna-építı Víziközmő Társulattól átmeneti 
idıszakra átvett összeg biztosítja, melyrıl a felek megállapodást 
kötnek. A megállapodásban fel kell tüntetni azt, hogy az 
Enyingi Szennyvízcsatorna-építı Víziközmő Társulat által 
felvett hitelösszegbıl a felek addig nem kezdeményeznek 
lehívást, amíg a fenti összeg (kiengedett óvadéki összeg) 100%-
ban visszapótlásra nem kerül, továbbá azt, hogy az óvadéki 
számla kamatkiesését is vissza kell pótolni. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 

 
 
Pıdör Gyula polgármester felkéri Viplak Tibor képviselıt, a Gazdasági Bizottság elnökét, és 
Gebula Béla Ákos képviselıt, a Gazdasági Bizottság alelnökét, hogy ismertessék a bizottság 
elıterjesztéseit. 
 
 
4 Gazdasági Bizottság elıterjesztései 
4.1 EVÖ 2013. évi költségvetés tervezése 
 
Viplak Tibor Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság tárgyalta a tervezetet és 
egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatban foglaltakat. Ismerteti a melléklet szerinti 
határozati javaslatot. 
 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı szeretné, ha az ESZI 3 millió Ft-os dologi kiadás 
csökkentése levételre kerülne. Az intézményvezetı írt egy levelet, és ı maga és a 
könyvvizsgáló is átszámolta, és nem lesz jó a dologi kiadás csökkentése, mert a bentlakásos 
ellátás részéhez nem tudnak hozzányúlni, mert az állam részére megadták a mőködtetéshez 
szükséges keretszámokat. Ha levesznek a dologi kiadásból, az állami hozzájárulás mértéke 
csökkenni fog. A jelzırendszeres házi segítségnyújtáshoz nem tudnak hozzányúlni, mert a 
bevétel-kiadás egyenlı szinten van. Viszont, ha a mikrokörzeti feladatellátás feladatainál 
leveszik ezt a 3 millió Ft-ot, akkor a teljes dologi kiadását levennék, azaz nem tudják 
megtéríttetni a településekkel a hozzájárulást. A könyvvizsgálók azt javasolták, hogy a 
pénzmaradványból biztosítsák ezt az összeget. 
 
Viplak Tibor Gazdasági Bizottság elnöke szerint így a rendeletben az egyensúly nem fog 
változni, a költségvetési egyensúly megmarad. 
 
Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy aki a módosító 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   
49/2013. (I. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Enying 
Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének tervezésével 
kapcsolatos elıterjesztésbıl az Enyingi ESZI dologi kiadása 3 
millió Ft-tal való csökkentésének elvetésére, ezen összeg 
pénzmaradványból való kompenzálására irányuló módosító 
javaslatot elfogadta. 

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

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
50/2013. (I. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Enying Város Önkormányzata, hogy a 2013. 
évi költségvetési rendelet-tervezetet, az intézmények  
– ideértve a Polgármesteri Hivatalt és az önkormányzatot is – 
által leadott elemi költségvetés tervezetek alapján kell 
elkészíteni, figyelembe véve a Gazdasági Bizottság 2013. 
február 4-i ülésen elfogadott javaslatait, az alábbiak szerint: 
 

− Önkormányzat jogalkotás dologi kiadás csökken 1 millió Ft 
− Városgazdálkodás dologi kiadás csökken 1 millió Ft 
− Piac és közterület dologi kiadás csökken 500 ezer Ft 
− Közfoglalkoztatás bér és tb kiadás csökken 4 millió Ft 
− Út üzemeltetés dologi kiadás csökken 603 ezer Ft 
− Települési hulladék dologi kiadás csökken 1 millió Ft 
− Szennyvíz bevétel nı 130 ezer Ft  
− Hivatal fejlesztés csökken  1 millió 302 ezer Ft 
− Hivatal dologi kiadás csökken 4 millió Ft 
− Enyingi Szirombontogató Óvoda dologi kiadás csökken 1 

millió Ft 
− Enyingi ESZI dologi kiadás nem csökken 3 millió Ft, 

pénzmaradványból kompenzálásra kerül 
− Enyingi Városi Bölcsıde dologi  kiadás csökken 350 ezer Ft 
− VG Mővelıdési Ház dologi kiadás csökken 400 ezer Ft 
− VG Mővelıdési Ház fejlesztési kiadás csökken 3 millió 110 

ezer Ft 
− VG Mővelıdési Ház bevétel nı 1 millió Ft 
− Segélyek csökken 6 millió 700 ezer Ft 
 
Határidı:  2013. február 15. 
Felelıs:  Pıdör Gyula , polgármester 

Mihályfi Gábor, jegyzıi feladatok ellátásával 
megbízott aljegyzı 
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4.2 Tóth Gyula Zoltán kérelme 
 
Gebula Béla Ákos Gazdasági Bizottság alelnöke ismerteti, hogy a kérelmet tárgyalta a 
bizottság, és egyhangúlag támogatta azt. Ismerteti a bizottság kérelem támogatására 
irányuló, melléklet szerinti 47/2013. (II. 04.) számú határozatát. Módosító javaslata, hogy a 
határidı azonnal legyen, tekintve, hogy az ügy igen sürgıs. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy a megállapodás már készen van, kéri, hogy ne 
módosítsák a határozati javaslatot, holnap aláírja.  
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı kérdezi, hogy kérelmezı használja, vagy használatra átadja-e. 
 
Gebula Béla Ákos Gazdasági Bizottság alelnöke szerint használja, és használatra átadja. 
Visszavonja módosító 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   
51/2013. (I. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Tóth Gyula Zoltán (8130 Enying, Rákóczi F. u. 
2.) kérelmét támogatja és Enying Város Önkormányzatának 
kizárólagos tulajdonát képezı külterületi 0155 hrsz-ú út 
tekintetében megállapodást köt az Enying, 0156/30 hrsz-ú tó 
tulajdonosával, Tóth Gyula Zoltánnal, mint a tó 
üzemeltetıjével, hogy a tárgyi ingatlant a jogerıs vízjogi 
üzemeltetési engedélyben foglaltakkal összhangban használja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a fenti döntésbıl eredı 
megállapodás aláírására. 
 
Határidı: 2013. február 28. 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 

 
 
5 Vegyes ügyek 
 Bad Urach meghívása Schäferlaufra 
 
Pıdör Gyula polgármester javasolja a baráti kör kezébe adni a szervezését. Pontos létszám 
kellene. Buszt és egyéb költségeket vállalja az, aki megy. Aki jelzi, hogy utazni kíván, az az 
utazáshoz szükséges összeget helyezze letétbe.  
 
Nyikos István alpolgármester kérdezi, hogy várnak-e városi elöljárót Bad Urachban. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy ı mindenképpen megy a feleségével saját 
jármővel, saját költségen. Tud is vinni valakit, de vissza nem tud hozni senkit, mert hazafelé 
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más programja van. Szeretné, ha minél többen csatlakoznának, nemcsak baráti körön 
belülrıl, hanem képviselık is. 
 
Méreg János képviselı szerint ezt a kapcsolatot ne adják fel, képviseltesse magát az 
önkormányzat. Jó ötletnek tartja, hogy a baráti kör szervezze meg. Szerinte testületi döntést 
is kellene hozni róla, hogy a baráti kört bízzák meg a Schäferlaufra utazó delegáció 
szervezésével. Jó ötletnek tartja azt is, hogy aki utazik, elıre tegye le a pénzt. 
 
Vajda Balázs képviselı egyetért Polgármester úrral és Méreg János képviselıvel. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı egyetért a javaslattal, stilisztikai javaslata, hogy ne megbízzák, 
hanem megkérjék a baráti kört. Szerinte ahányan kimennek, annyian fognak visszajönni, ezt 
figyelembe kell venni. A maga részérıl ezt a testvérvárosi kapcsolatot tartja a 
leglényegesebbnek, a legmőködıképesebbnek, és Enying város számára a 
leghasznosabbnak. 
 
Nyikos István alpolgármester szerint az egyéni kiutazással nincs probléma, de pl. ha megy a 
tánccsoport, akkor annak mi lesz a költségével? 
 
Pıdör Gyula polgármester javasolja, hogy a baráti körnek adják át a szervezést. 
Természetesen ı maga az egyéb költségekbe is beszáll. 
 
Varga Gyula képviselı jelzi, hogy ı maga utazni kíván +2 fıvel. Jónak tartja az ötletet. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı egyetért, és ha határozati javaslat születik, a forrása legyen az 
önköltség. Szerinte ne menjen tánccsoport és futballcsapat. Szerinte minél több képviselı 
menjen. Annyian fognak visszajönni, ahányan Enyingrıl mennek. Kéri ezért óvatosan bánni 
a tánccsoport, futballcsapat kérdéssel. Jelzi, hogy ı maga nem tud utazni a rendezvényre. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy az idıpont július 19-20-21. 
 
Viplak Tibor képviselı egyetért a baráti kör megkérésével. Szerinte ne foglalják határozatba, 
kérjék meg csak a baráti kört határozat nélkül. 
 
Buza Lajos képviselı egyetért Gebula Béla Ákos képviselıvel abban, hogy csínján bánjanak a 
csoportokkal. Úgy tudja, meg szokták mondani, kit várnak. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy tánccsoportot és kézmőveseket várnak. 
 
Méreg János képviselı visszavonja a határozati javaslatra vonatkozó elıterjesztését. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e további kérdés, észrevétel. 
 
Méreg János képviselı elmondja, hogy tavaly, amikor Bad Urachból voltak itt vendégek, az 
ottani civil szervezet kérte, hogy tánccsoport és kézmővescsoport menjen. Persze ez nem azt 
jelenti, hogy minden kérésnek eleget kell tenni. 
 
Pıdör Gyula polgármester szerint minimális, de megbízható létszámot kell adni. 
 
Vajda Balázs képviselı szerint a Schäferlaufra korábban kell jelezni, hogy megy-e 
fellépıcsoport. 
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Dr. Lelkes Ákos képviselı kérdezi, hogy ki segít kiszámolni, mi az az összeg, amit letétbe 
kell tenni. 
 
Pıdör Gyula polgármester szerint a baráti kör, Szemerei Szilvia fogja ezt szervezni. 
 
Méreg János képviselı kérdezi, hogy a levélben volt-e szó a 10 éves évfordulóról. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy az tavaly volt. Helyesebben tavaly elıtt volt, csak 
a város kérte, hogy 2012-ben kerüljön sor a megünnaplésre. Egyéb napirendi pont, kérdés, 
észrevétel nem lévén a rendkívüli 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 


