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01/103-15/2013. 
 
 

JEGYZİKÖNYV  
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2013. május 13-án 

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, 

Nyikos István alpolgármester, 
Buza Lajos, Gebula Béla Ákos,  
Dr. Lelkes Ákos, Viplak Tibor képviselık 

 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı 
 
Hiri Noémi jegyzıkönyvvezetı 

 
 
Jelezte távolmaradását:  Méreg János,  Vajda Balázs, Varga Gyula képviselık 
 
 
Pıdör Gyula polgármester az ülést 16.04 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselık 
határozatképes számban megjelentek, létszámuk 6 fı. A jegyzıkönyv hitelesítésére felkéri 
Nyikos István és Viplak Tibor képviselıket. Kéri, hogy aki a hitelesítık személyével egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Nyikos István és 
Viplak Tibor képviselıket elfogadta. 
 
Pıdör Gyula polgármester a jegyzıkönyv vezetésére felkéri Hiri Noémit. Kérdezi, hogy a 
két napirendi ponthoz van-e valakinek módosító javaslata, kiegészítése.  
 
Viplak Tibor képviselı javasolja, hogy az óvodapályázathoz kacsolódó napirendi pont 
legyen elsı napirendi pontként megtárgyalva. 
 
Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy aki a javasolt módosítással egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a napirend módosítására irányuló javaslatot 
elfogadta. 
 
Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy aki a módosított napirenddel egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a módosított napirendet elfogadta. 
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Napirend: 
Nyílt ülés  
 

1.  „Enying város óvodafejlesztése” TÁMOP 3.1.11-12/2-
2012-0085 kódszámú pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárás 
értékelése – gyermeknapi, sportnapi rendezvényhez 
emblémázott gyermek és felnıtt pólók 

  Elıadó: Pıdör Gyula  
          Polgármester 
 

2. Bizottsági tagok megválasztása, illetve a megszűnő 
bizottságok tagjainak visszahívása 

 
  Elıadó: Pıdör Gyula  

          polgármester 
 

 
 
1 „Enying város óvodafejlesztése” TÁMOP 3.1.11-12/2-2012-0085 kódszámú 

pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárás értékelése – gyermeknapi, sportnapi 
rendezvényhez emblémázott gyermek és felnıtt pólók 

 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy három céget keresett meg az önkormányzat 
árajánlatkéréssel. A legkedvezıbb ajánlat az Apropo-Line Kereskedelmi és Szolgáltató Bt-tıl-
tıl érkezett. További kérdés hozzászólás nem lévén ismerteti a határozati javaslatot és kéri, 
hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
121/2013. (V. 13.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az „Enying város óvodafejlesztése” 
megnevezéső, TÁMOP 3.1.11-12/2-2012-0085 kódszámú 
pályázathoz kapcsolódó „gyermeknapi és sportnapi feliratozott 
gyermek és felnıtt pólók beszerzése” tárgyában az Apropo-
Line Kereskedelmi és Szolgáltató Bt-tıl (székhely: 1044 
Budapest, Gárdonyi Géza u. 1/g, adószám: 20971463-2-41 
képviseli: Kubik Zoltán) rendeli meg, a határozat 
elválaszthatatlan mellékletét képezı ajánlat szerint. 
 
Felhatalmazza a polgármestert az ajánlat szerinti szerzıdés 
aláírására. 
 
Határidı:  szerzıdés aláírása tekintetében 2013. május 25. 

egyebekben folyamatos 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
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2 Bizottsági tagok megválasztása, illetve a megszőnı bizottságok tagjainak 
visszahívása 

 
Pıdör Gyula polgármester ismerteti, hogy az új SZMSZ 2013. május 1-jével lépett hatályba, 
ezért a régi SZMSZ alapján létrehozott bizottságok az új SZMSZ alapján megszőntek, 
tagjaikat vissza kell hívni, majd az új SZMSZ rendelkezéseinek megfelelıen a Pénzügyi, 
Humán és Településfejlesztési Bizottság tagjait és vezetı tisztségviselıit meg kell választani. 
Ismerteti a határozati javaslatot. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki azzal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
122/2013. (V. 13.) számú határozata: 

 
1. Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 

képviselı-testület és szervei szervezeti és mőködési 
szabályzatáról szóló 9/2013. (IV. 29.) önkormányzati 
rendelet rendelkezései alapján megállapítja, hogy a 
képviselı-testület Humán Bizottsága, és Gazdasági 
Bizottsága megszőnt, ezért a bizottságok testületi és 
nem testületi tagjainak megbízását – megköszönve az 
eddig elvégzett munkájukat – visszavonja. 

 
2. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 

érintetteket tájékoztassa a testület döntésérıl. 
 
Határidı: azonnal 
Felelős: Pődör Gyula polgármester 

 
Pıdör Gyula polgármester a következı határozati javaslat ismertetése elıtt megkérdezi 
Viplak Tibor képviselıt, hogy elfogadja-e a jelölést. 
 
Viplak Tibor képviselı igennel válaszol. 
 
Pıdör Gyula polgármester ismerteti a II. határozati javaslatot. Kérdés, hozzászólás nem 
lévén kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 5 igen, 1 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
123/2013. (V. 13.) számú határozata: 

 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
képviselı-testület és szervei szervezeti és mőködési 
szabályzatáról szóló 9/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 
rendelkezései alapján úgy határozott, hogy a képviselı-testület 
Pénzügyi, Humán és Településfejlesztési Bizottságának 
pénzügyekért felelıs elnökévé 
 

Viplak Tibor képviselıt megválasztja. 
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A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet 
jelen határozat megküldésével tájékoztassa a döntésérıl. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 

 
 
Pıdör Gyula polgármester a következı határozati javaslat ismertetése elıtt megkérdezi dr. 
Lelkes Ákos képviselıt, hogy elfogadja-e a jelölést a humán ügyekért felelıs alelnöki posztra. 
 
Dr. Lelkes Ákos  képviselı igennel válaszol és elmondja, hogy szavazni is fog ezzel is 
jelezve szándékát. 
 
Viplak Tibor képviselı elmondja, hogy a félreértések elkerülése végett tartózkodott a 
szavazástól. 
 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı elmondja, hogy a képviselınek be kell jelenteni az érintettségét, 
álláspontja szerint, amennyiben nem egyértelmő az érintettség, akkor szükséges e tényt a 
képviselınek jeleznie, és ilyen esetben a Képviselı-testület – az érintett, vagy más képviselı 
javaslatára – dönt, hogy az érintett képviselıt kizárja-e a szavazásból. Jelen esetben az 
érintettség egyértelmő volt, a testület – indítvány hiányában – nem zárta ki a képviselıt a 
szavazásból, így a szavazásának nincs akadálya. 
 
Pıdör Gyula polgármester ismerteti a III. határozati javaslatot. Kérdés, hozzászólás nem 
lévén kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
124/2013. (V. 13.) számú határozata: 
 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
képviselı-testület és szervei szervezeti és mőködési 
szabályzatáról szóló 9/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 
rendelkezései alapján úgy határozott, hogy a képviselı-testület 
Pénzügyi, Humán és Településfejlesztési Bizottságának humán 
ügyekért felelıs alelnökévé: 

 

Dr. Lelkes Ákos képviselőt megválasztja. 

 
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet 
jelen határozat megküldésével tájékoztassa a döntésérıl. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 
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Pıdör Gyula polgármester a következı határozati javaslat ismertetése elıtt megkérdezi 
Gebula Béla Ákos képviselıt, hogy elfogadja-e a jelölést a településfejlesztési ügyekért felelıs 
alelnöki posztra. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı igennel válaszol. 
 
Pıdör Gyula polgármester ismerteti a IV. határozati javaslatot. Kérdés, hozzászólás nem 
lévén kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
125/2013. (V. 13.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
képviselı-testület és szervei szervezeti és mőködési 
szabályzatáról szóló 9/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 
rendelkezései alapján úgy határozott, hogy a képviselı-testület 
Pénzügyi, Humán és Településfejlesztési Bizottságának 
településfejlesztési ügyekért felelıs alelnökévé: 

  
Gebula Béla Ákos képviselőt megválasztja. 

 
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet 
jelen határozat megküldésével tájékoztassa a döntésérıl. 
 
Határidı: azonnal 
Felelős: Pődör Gyula polgármester 

 
 
Pıdör Gyula polgármester a következı határozati javaslat ismertetése elıtt megkérdezi Buza 
Lajos képviselıt, hogy elfogadja-e a felkérést a bizottsági tagságra. 
 
Buza Lajos képviselı igennel válaszol. 
 
Pıdör Gyula polgármester ismerteti a V. határozati javaslatot. Kérdés, hozzászólás nem 
lévén kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
126/2013. (V. 13.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
képviselı-testület és szervei szervezeti és mőködési 
szabályzatáról szóló 9/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 
rendelkezései alapján úgy határozott, hogy a képviselı-testület 
Pénzügyi, Humán és Településfejlesztési Bizottságának tagjává 

 

Buza Lajos képviselőt megválasztja. 
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A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet 
jelen határozat megküldésével tájékoztassa a döntésérıl. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 

 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy bár Varga Gyula képviselı nem tudott 
megjelenni az ülésen, de a Jegyzı úr jelenlétében telefonon megkérdezte és a képviselı úr a 
felkérést a bizottsági tagságra elfogadta. E beszélgetésnek jegyzı úr is fültanúja volt. 
Ismerteti a VI. határozati javaslatot. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki azzal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
127/2013. (V. 13.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
képviselı-testület és szervei szervezeti és mőködési 
szabályzatáról szóló 9/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 
rendelkezései alapján úgy határozott, hogy a képviselı-testület 
Pénzügyi, Humán és Településfejlesztési Bizottságának tagjává 

  
Varga Gyula képviselőt megválasztja. 
 

A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet 
jelen határozat megküldésével tájékoztassa a döntésérıl. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 
 

Gebula Béla Ákos képviselı megkérdezi, hogy a következı bizottsági ülés már e szerint 
lesz-e megtartva. 
 
Pıdör Gyula polgármester igennel válaszol, majd - egyéb napirendi pont nem lévén - 
köszöni a megjelenést, és a rendkívüli nyílt ülést 16.15 órakor bezárja. 
 
 
Enying, 2013. május 16. 
 
 
 
 
  Pıdör Gyula     Kóródi-Juhász Zsolt 
  polgármester      jegyzı 
 
 
 
 
 
  Nyikos István             Viplak Tibor 
      hitelesítı      hitelesítı 


