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01/103-21/2013. 
 
 

JEGYZİKÖNYV  
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2013. július 8-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, Dr. Lelkes Ákos, 
Méreg János, Viplak Tibor képviselık 

 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı 
 
 
Gajdics Katalin jegyzıkönyvvezetı 

 
 
Jelezte távolmaradását:  Gebula Béla Ákos, Vajda Balázs, Varga Gyula képviselı 
 
 
Pıdör Gyula polgármester az ülést 16.05 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselık 
határozatképes számban megjelentek, létszámuk 6 fı. A jegyzıkönyv hitelesítésére felkéri 
Méreg János és Dr. Lelkes Ákos képviselıket. Kéri, hogy aki a hitelesítık személyével 
egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Méreg János és Dr. 
Lelkes Ákos képviselıket elfogadta. 
 
Pıdör Gyula polgármester a jegyzıkönyv vezetésére felkéri Gajdics Katalint. A napirend 
ismertetése elıtt módosító javaslatokkal kíván élni, kéri a képviselıket, hogy fogadják el 
azokat. 2.1 napirendi pontként javasolja napirendre venni az elıterjesztést az „EVSE kérelme 
-  LEADER pályázat kapcsán tulajdonosi hozzájárulási megadása”. Kéri, hogy aki a 
napirendre való felvétellel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a „EVSE kérelme -  LEADER pályázat kapcsán 
tulajdonosi hozzájárulási megadása”-ról szóló elıterjesztést 2.1 napirendi pontként napirendre vette. 
 
Pıdör Gyula polgármester 2.2 napirendi pontként javasolja napirendre venni az 
elıterjesztést a „EVSE nevezési pályázathoz tulajdonosi hozzájárulás megadása”. Kéri, hogy 
aki a napirendre való felvétellel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a „EVSE nevezési pályázathoz tulajdonosi 
hozzájárulás megadása” szóló elıterjesztést 2.2 napirendi pontként napirendre vette. 
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Pıdör Gyula polgármester - egyéb módosító javaslat nem lévén - kéri, hogy aki a módosított 
napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a módosított napirendet elfogadta. 
 
 
Napirend: 
Nyílt ülés  
 

1. Enyingi Polgármesteri Hivatal és az Enyingi Egyesített 
Szociális Intézmény alapító okiratának módosítása 

 
  Elıadó: Pıdör Gyula  

          polgármester 
 

2. Vegyes ügyek 
2.1 Az EVSE kérelme -  LEADER pályázat kapcsán tulajdonosi 

hozzájárulási megadása 
2.2 EVSE nevezési pályázathoz tulajdonosi hozzájárulás 

megadása 
 

  Elıadó: Pıdör Gyula  
          polgármester 

 
 
 

1. Enyingi Polgármesteri Hivatal és az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény alapító 
okiratának módosítása 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy az elsı napi rendi ponthoz kettı határozati 
javaslat tartozik. Felvállalta az Önkormányzat a Mikrokörzeti Társulást, azonban a 
Polgármesteri Hivatalnak az alapító okiratban nem volt meg hozzá a jogosultsága. Ezért ezt 
az alapító okiratot módosítani kell. Terjedelmére való tekintettel az egyes számú határozati 
javaslatot nem ismerteti. Határozati javaslat elıterjesztés szerint. Elmondja a dolog lényegét, 
hogy megváltozik a Hivatal besorolása. Minden falu jelezte a csatlakozást, ha jól emlékszik, 
akkor pedig kettı falu még a jövı évre is jelezte a csatlakozását. 
 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı elmondja, hogy eredetileg négyen mondták, hogy ez év végéig 
maradnak, bár Dég már hezitál és Lajoskomárom is, hogy valószínő tovább maradnak a 
Társulásban. 
 
Méreg János képviselı kérdése, hogy a határozati javaslat elfogadása sürgıs-e, mert attól fél, 
ha most ezt elfogadják, és módosításra kerül az alapító okirat, majd kiválnak a Társulásból az 
egyes települések, akkor vissza kell az egészet csinálni. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy december 31-ig már biztos a Tásrulás. Az idei 
évre rendezett a viszony. 
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Kóródi-Juhász Zsolt elmondja, hogy a Megállapodás már aláírásra került, az már a Magyar 
Államkincstár felé is be lett nyújtva, gyakorlatilag itt egy technikai módosításról van szó, 
mert a Magyar Államkincstár visszaszólt az Önkormányzatnak, hogy a Megállapodásban 
szerepel, hogy a Polgármesteri Hivatal látja el a munkaszervezeti feladatokat, kérték, hogy 
akkor ezzel egyidejőleg ez a Hivatal alapító okiratában is kerüljön módosításra. Illetve 
történt egy pontosítás is, mivel a Kormányhivatal álláspontja az volt, hogy még július 1-ét 
megelızıen történjen meg a Társulás és ennek megfelelıen az EESZI-nek az alapító okirat 
módosítása is, de az Államkincstár ezt módosíttatta, hogy a Társulás az valóban történjen 
meg június 30-ig bezárólag, de az EESZI alapító okiratának a módosítása legyen július 1-i 
hatállyal. Így a második határozati javaslat ennek a technikai megvalósításáról szól, hogy 
nyilvántartásba tudják venni. 
 
Pıdör Gyula polgármester ismerteti a határozati javaslatot, kérdezi, van-e valakinek 
kérdése, kiegészítése. Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy aki az egyes számú határozati 
javaslat elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
185/2013. (VII. 08.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az Enyingi Polgármesteri Hivatal 73/2002. 
(IV. 24.) számú határozattal elfogadott alapító okiratát 2013. 
július 01-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:  
 

Az alapító okirat 11. pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
 „11. Besorolása:  
Gazdálkodási besorolása alapján: önállóan mőködı és 
gazdálkodó, elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı 
költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait saját 
szervezeti egysége útján látja el. Az általános forgalmi adó 
alanya, az általános szabályok szerint adózó költségvetési 
szerv. Saját szervezeti egysége útján ellátja az önkormányzat 
irányítása alá tartozó/fenntartásában lévı – gazdálkodási 
besorolás alapján – önállóan mőködı intézmények pénzügyi-
gazdasági feladatait is. Ellátja továbbá az Enying Mikrokörzeti 
Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás 
munkaszervezeti feladatait (figyelemmel a Társulási 
Megállapodásban foglaltakra is.)” 
 
Az alapító okirat 3. – telephelyei – pontjából törlésre kerül a 
„8130 Enying, Szabadság tér 16/a.” és a „8130 Enying, Kossuth 
u. 29.” szövegrész, továbbá törlésre kerülnek az 1. melléklet 3. 
és 4. sorszáma alatt feltüntetett ingatlanok. 
  
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert az alapító okirat 
egységes szerkezetbe foglalására, valamint a módosítás, 
továbbá az egységes szerkezető alapító okirat Magyar 
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Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére történı 
megküldésére. 
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester, Kóródi-Juhász Zsolt 

jegyzı 
 
 

Pıdör Gyula polgármester ismerteti a határozati javaslatot, kérdezi, van-e valakinek 
kérdése, kiegészítése a kettes számú határozati javaslattal kapcsolatban. Kérdés, észrevétel 
nem lévén kéri, hogy aki a kettes  számú határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
186/2013. (VII. 08.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a 155/2013. (VI. 26.) számú határozatában 
szereplı a „június 30-i” szövegrész helyébe a „július 1-i” szöveg 
lép. 
 
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert a döntésbıl eredı 
feladatok elvégzésére, így különösen az alapító okirat egységes 
szerkezetbe foglalására, és annak a Magyar Államkincstár Fejér 
Megyei Igazgatósága részére történı megküldésére. 
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
 Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı 
 
 

2 Vegyes ügyek 
2.1 Az EVSE kérelme -  LEADER pályázat kapcsán tulajdonosi hozzájárulási megadása 

 
Pıdör Gyula polgármester ismerteti a határozati javaslatot elıterjesztés szerint. Kérdezi, 
van-e valakinek kérdése, kiegészítése határozati javaslattal kapcsolatban. Kérdés, észrevétel 
nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
187/2013. (VII. 08.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a 148/2013. (VI. 12.) számú – az EVSE részére 
sportpálya tribün és öltözık LEADER pályázat keretében 
történı felújításához tulajdonosi hozzájárulást adó – határozatát 
az alábbi negyedik mondattal egészíti ki: 
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„A Képviselı-testület – figyelemmel az Európai Mezıgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások 
igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) 
FVM rendelet 27. § (1) bekezdés b) pontjára – hozzájárulását 
adja ahhoz, hogy az Enyingi Városi Sportegyesület a fenti 
ingatlant az „EVSE lelátó és öltözık felújítása” címő LEADER 
projekt kapcsán az üzemeltetési kötelezettség végéig – külön 
okiratban foglaltak szerint – használhassa.” 
 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  azonnal 
 
 

2.2 Az EVSE nevezési pályázathoz tulajdonosi hozzájárulás megadása 
 

Pıdör Gyula polgármester ismerteti a határozati javaslatot elıterjesztés szerint. Elmondja, 
hogy a vita az volt, hogy olyan jogi szó volt benne, amit az Önkormányzat nem volt hajlandó 
elfogadni és így lemondtak róla.  
 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı elmondja, hogy az eredeti hozzájáruló nyilatkozatban az 
szerepelt, hogy a rendelkezési jogot adja át az önkormányzat. A rendelkezési jog, egy nagyon 
markáns tulajdonosi jog, azzal gyakorlatilag a tulajdont el lehet zálogosítani, bérbe adni, stb.-
stb. Ezért ez módosításra került és használati jog került a hozzájáruló nyilatkozatba, ami 
ennél sokkal szőkebb jogot jelent, álláspontja szerint ebben a formában tudja az 
Önkormányzat ezt támogatni. 
 
Pıdör Gyula kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése határozati javaslattal 
kapcsolatban. Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával 
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
188/2013. (VII. 08.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a 2013/2014-es labdarúgó idényre 
vonatkozóan a Fejér Megyei Labdarúgó Szövetségnél történı 
nevezéssel kapcsolatos eljáráshoz tulajdonosi hozzájáruló 
nyilatkozatot ad Enyingi Városi Sport Egyesülete részére, az 
alábbiak szerint: 
 
„Enying Város Önkormányzata (8130 Enying, Kossuth Lajos 
utca 26., adószám: 15727385-2-07, képviselıje: Pıdör Gyula) 
hozzájárul ahhoz, hogy az Enying Város Önkormányzat 
tulajdonát képezı Enyingi Sportpályát (hrsz.: 1673, 
természetben: 8130 Enying, Szántó Kovács János utca 6.) a 
2013/2014-es labdarúgó idényben az Enyingi Városi Sport 
Egyesült – külön megállapodásban foglaltaknak megfelelıen – 
használhassa.” 
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A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
fentieknek megfelelı tulajdonosi hozzájárulást aláírja. 
 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  azonnal 
 

 
Pıdör Gyula polgármester - egyéb napirendi pont nem lévén - köszöni a megjelenést, és a 
rendkívüli nyílt ülést 16.15 órakor bezárja. 
 
 
Enying, 2013. július 20. 
 
 
  Pıdör Gyula     Kóródi-Juhász Zsolt 
  polgármester                 jegyzı 
 
 
 
 
  Méreg János      Dr. Lelkes Ákos 
      hitelesítı          hitelesítı 


