
 

 

01/103-22/2013. 
JEGYZİKÖNYV  

 
Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2013. augusztus 28-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, Vajda Balázs képviselık 

 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı 
Illés József fıkönyvi könyvelı 
Tóth Károly mőszaki ügyintézı 
 
Tolnai Zsuzsanna ESZÓ vezetı 
 
Nagy István vendég 
 
Gajdics Katalin jegyzıkönyvvezetı 
 
 

Jelezte távolmaradását:  Méreg János, Varga Gyula, Viplak Tibor képviselı 
 
 
Pıdör Gyula polgármester szeretettel köszönti a képviselıket, a megjelenteket és a TV-
nézıket, az ülést 15.30 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselık határozatképes 
számban megjelentek, létszámuk 6 fı. A jegyzıkönyv hitelesítésére felkéri Gebula Béla Ákos 
és Vajda Balázs képviselıket. Kéri, hogy aki a hitelesítık személyével egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Gebula Béla Ákos és 
Vajda Balázs képviselıket elfogadta. 
 
Pıdör Gyula polgármester a jegyzıkönyv vezetésére felkéri Gajdics Katalint. A napirend 
ismertetése elıtt módosító javaslattal kíván élni, a 3.7 napirendi pontot kéri levenni a 
napirendrıl. Kéri, hogy aki a napirendrıl való levétellel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a 3.7 „A városunkért közalapítvány támogatási 
ügye” elıterjesztést levette a napirendrıl.
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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. Polgármester elıterjesztései 
1.1 Fogászati röntgenberendezés beszerzése 
1.2 TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0085 Óvodafejlesztési pályázat 

eszközbeszerzés 
1.3 A 2012. évi pénzmaradvány felhasználásáról szóló határozat 

módosítása 
/A PHT Bizottság 2013. augusztus 15-i anyagában olvasható./ 
 

 Elıadó: Pıdör Gyula 
 polgármester 

 
 

2. Jegyzı elıterjesztései 
2.1 2013. évi költségvetési rendelet módosítása 

/A PHT Bizottság 2013. augusztus 15-i anyagában olvasható./ 
2.2 Belsı ellenırzési ütemterv módosítása 

/A PHT Bizottság 2013. augusztus 15-i anyagában olvasható./ 
2.3 A közterület-használat helyi szabályozásáról szóló rendelet módosítása 

(filmforgatás) 
/A PHT Bizottság 2013. augusztus 15-i anyagában olvasható./ 

 
 Elıadó: Kóródi-Juhász Zsolt 
                   jegyzı                     
 
 

3. Pénzügyi, Humán és Településfejlesztési Bizottság 
elıterjesztései 

/Kapcsolódó anyag a PHT Bizottság 2013.08.15-i ülésének anyagában 
olvasható./ 
3.1 Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet – étkezési hozzájárulás 
3.2 Optimális Kft. ajánlata 
3.3 Orvosi ügyeleti ellátáshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás 

lefolytatására beérkezett ajánlatok értékelése 
3.4 Mikrokörzeti Intézményi Társulási mőködésével kapcsolatos egyes 

kérdésekrıl 
3.5 Tájékoztatás kifizetetlen számlákról és pénzügyi helyzetrıl 
3.6 Tájékoztatás az ügyelet elsı félévi elszámolásáról és a Mikrokörzeti 

Társulás szociális feladatellátásának elsı félévérıl 
3.7 A Városunkért Közalapítvány támogatási ügye 
3.8 Kátyúkárral kapcsolatos megkeresés 
3.9 AVE Zöldfok Zrt. Regionális Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási 

Terve 
3.10 EVSE tulajdonosi hozzájárulás 
3.11 Ács Attila kérelme 
3.12 Közútkezelıi hozzájárulás kérése Szabadság téri szakrendelı 
3.13 Kikerülı föld ideiglenes tárolására szolgáló területek kijelölése 
3.14 MIKÓ & MIKÓ Kft. kérelme – elıvásárlási jogról lemondó nyilatkozat 
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3.15 Botos Sándor kérelme 
3.16 Egészségügyi dolgozók jogszabályon alapuló bérrendezése 
3.17 Tóth Györgyi kérelme 
3.18 Együttmőködési megállapodás a Siófoki Állatvédı Alapítvánnyal 
3.19 Caterpillar 428C rakodógéphez gumivásárlás 
 

 Elıadó: Viplak Tibor, Gebula Béla Ákos, Dr. Lelkes Ákos 
         PHTB elnöke     PHTB alelnök     PHTB alelnök 
1 Polgármester elıterjesztései 
1.1 Fogászati röntgenberendezés beszerzése  
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi van-e valakinek kérdése, kiegészítése ezzel kapcsolatban. 
 
Gebula Béla Ákos alelnök úr elmondja, hogy örül az elıterjesztésnek, ugyanis több hónapja 
foglalkozik az önkormányzat a témával. Dr. Farkas Csilla segítségével sikerült beszerezni az 
árajánlatokat. Egy régóta húzódó problémát tud, illetve fog orvosolni vele a Képviselı-
testület. Ez egy nagyon jó és hasznos dolog azok számára, akik a Farkas doktornı körzetébe 
tartoznak. Ezentúl nekik nem kell fizetni a röntgenfelvételek készítéséért, vagy netán 
Siófokra, Székesfehérvárra utazniuk a felvétel készítéséért. Illetve a pénzügyi vezetınk, 
Závodni Lászlóné biztosította a Testületet a felıl, hogy egy lízing konstrukció keretében az 
Önkormányzat fel tudja vállalni ezt a vásárlást. Kéri a Képviselı-testületi társakat, hogy 
támogassák a határozati javaslatot, és így talán még idén megvalósulhat a vásárlás. 
 
Pıdör Gyula polgármester ismerteti a melléklet szerinti határozati javaslatot. Kérdezi, van-e 
valakinek kérdése. Kérdés 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   
193/2013. (VIII. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a fogászati röntgenberendezéshez beérkezett 
három árajánlatot – melyek a határozat mellékletét képezik – 
megismerte és azok közül az OM DENT Kft. (8000 
Székesfehérvár, Széchenyi u. 6-8.) bruttó 1.970.000,- Ft-os 
ajánlatát fogadja el. 
 
A Képviselı-testület úgy határozott, hogy a fogászati 
röntgenkészülék beszerzését lízing formájában kívánja 
megvalósítani, ezért felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy 
kérjen legalább három árajánlatot és azokat a következı 
Pénzügyi, Humán és Településfejlesztési Bizottsági ülésre a 
döntéshez terjessze elı. 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  2013. szeptember 30. 

 
 
1.2 TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0085 Óvodafejlesztési pályázat eszközbeszerzés 
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Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy délelıtt volt szó a módosításról, de ez el lett 
vetve, mivel ez egy pályázati projekt és lehetıleg menjen úgy végig, ahogy elı lett készítve. 
Az érdekesség, hogy nem egy cég nyerte meg a pályázatot, hanem minden egyes játéknál az 
épp legkedvezıbb árral rendelkezı cég nyert. Ismerteti a melléklet szerinti határozati 
javaslatot. Kérdezi, van-e valakinek kérdése. Kérdés 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   
194/2013. (VIII. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
Enying város óvodafejlesztési pályázatban szereplı 
eszközbeszerzés szállító kiválasztását az alábbiak szerint 
hagyja jóvá: 
 
1. Óvodai fektetı: Szállító: HOR Zrt. 1076. Budapest, Péterfy S. 
u. 7. 
2. Vár csúszdával udvari játék: Szállító: ACER Kft. 2045. 
Törökbálint, Józsefhegy u. 22. 
3. Négyüléses mérleghinta udvari játék: Szállító:Góbé Sport 
Kft. 4030. Debrecen, Kaskötı u. 7 
4. Kötélalagút udvari játék: Szállító: Góbé Sport Kft. 4030. 
Debrecen, Kaskötı u. 7. 
5. Hintaállvány két hintalappal udvari játék: Szállító: Kerti 
Játék Kft. 6440. Jánoshalma, Pacsirta u. 30. 
6. Mászóka kerti játék: Szállító: Góbé Sport Kft. 4030. Debrecen, 
Kaskötı u. 7. 
7. Babaház udvari játék: Szállító: Góbé Sport Kft. 4030. 
Debrecen, Kaskötı u. 7. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a Határozatból eredı 
intézkedések megtételére. 
 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 
Határidı: folyamatos 

 
 
1.3 A 2012. évi pénzmaradvány felhasználásáról szóló határozat módosítása 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy a bizottság ezt az augusztus 15-i ülésén ezt 
megtárgyalta. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Ismerteti a melléklet szerinti 
határozati javaslatot. Kérdés 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   
195/2013. (VIII. 28.) számú határozata: 
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Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
2012. évi pénzmaradványát  
az alábbiak szerint állapítja meg és a felhasználásáról az 
alábbiak szerint rendelkezik: 
 
1. Pénzmaradvány megállapítása 

                                                                                                              ezer Ft 
Intézmény Jóváhagyott  

maradvány 
Elıirányzat mód. 
az önkormányzati 
pénzmar. terhére 

(fin. szemben 
rendezve) 

      
Enyingi 
Polgármesteri 
Hivatal 2 412 4 855 
Enyingi 
Szirombontogató 
Óvoda 44 2 054 
Enyingi Városi 
Bölcsıde 0 780 
Enyingi ESZI  606 -606 
Vas G. Mőv.Ház 
és Könyvtár 10 852 -9 464 
Önkormányzat 
(83215+54) 83 269  
      
Összesen 97 183 -2381 

 
2. Az intézményi pénzmaradványok a fentiek szerint teljes 
összegükben felhasználhatók a kifizetetlen számlák 
kifizetésére. 
 
3. Az önkormányzati pénzmaradvány kifizetetlen számlák 
kifizetésére 39.086 ezer Ft használható fel. 
 
3. A Képviselı-testület a 189/2013.(VI.26) számú határozatát 
hatályon kívül helyezi. 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  azonnal 
 
 

Pıdör Gyula polgármester felkéri Kóródi-Juhász Zsolt jegyzıt, hogy ismertesse 
elıterjesztéseit. 
 
2 Jegyzı elıterjesztései 
2.1  2013. évi költségvetési rendelet módosítása 
 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı köszöni a szót, köszönti a jelenlévıket és a TV nézıket. 
Elmondja, hogy az elıterjesztésben szerepelnek az indokok, terjedelmére való tekintettel az 
nem ismerteti. Az elıterjesztés melléklet szerint. A Pénzügyi, Humán és Településfejlesztési 
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Bizottság az augusztus 15-i ülésén tárgyalta az elıterjesztést és elfogadásra javasolta a 
Képviselı-testületnek. Kérdés esetén szívesen válaszol, illetve pénzügyi vonatkozásban Illés 
József fog tudni segítséget nyújtani.  
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés nem lévén 
kéri, hogy aki a rendelettervezettel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  
 

A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal „az Enying Város 
Önkormányzatának 2013.évi költségvetésérıl szóló 1/2013. (III.1.) 
önkormányzati rendelet módosításáról” - jelen jegyzıkönyv mellékletét képezı - 
18/2013. (IX. 04.) önkormányzati rendeletet alkotja. 

 
 
2.2 Belsı ellenırzési ütemterv módosítása 
 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı ismerteti a határozati javaslatot melléklet szerint. Elmondja, 
hogy a Pénzügyi, Humán és Településfejlesztési Bizottság az elıterjesztést tárgyalta az 
augusztus 15-i ülésén és elfogadásra javasolta a Képviselı-testületnek. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, 
kiegészítés nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
196/2013. (VIII. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Enying Város Önkormányzata Polgármesteri 
Hivatalának és intézményeinek – jelen határozat mellékletét 
képezı – „Éves ellenırzési terv 2013. 1. számú módosítása” 
tervet jóváhagyja, a 01/4048-1/2013. ügyiratszámú, jelen 
határozat elválaszthatatlan mellékletét képezı tájékoztatót 
pedig tudomásul veszi. 
 
Felelıs:  Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı 
Határidı:  ellenırzési tervben foglaltaknak megfelelıen, 

egyebekben folyamatos 
 
 

2.2. A közterület-használat helyi szabályozásáról szóló rendelet módosítása (filmforgatás) 
 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı elmondja, hogy jogszabályi kötelezettség írja elı a rendelet 
módosítását. A rendelet tervezetet a Pénzügyi, Humán és Településfejlesztési Bizottság az 
augusztus 15-i ülésén szintén tárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselı-testületnek. A 
rendeletben meghatározásra kerül az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek 
filmforgatási célú használatának a díjai. Erre azért van szükség, mert magasabb rendő 
jogszabály elıírja, hogy e vonatkozásban a Képviselı-testületnek rendeletet kell alkotnia. 
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Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés nem lévén 
kéri, hogy aki a rendelettervezettel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  
 

A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal „a közterület-használat helyi 
szabályozásáról szóló 11/1999. (V. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról” - 
jelen jegyzıkönyv mellékletét képezı - 19/2013. (IX. 04.) önkormányzati rendeletet 
alkotja. 

 
Pıdör Gyula polgármester felkéri Gebula Béla Ákos és Dr. Lelkes Ákos képviselıt, hogy 
ismertesse a bizottság elıterjesztéseit. 
 
 
3 A Pénzügyi, Humán és Településfejlesztési Bizottság elıterjesztése 
3.1 Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet – étkezési hozzájárulás 
 
Gebula Béla Ákos alelnök köszöni a szót, köszönti a jelenlévıket, TV nézıket. Ismerteti a 
határozati javaslatot melléklet szerint. 
 
Dr. Lelkes Ákos alelnök elmondja, a bizottságon elhangzott, hogy a gyermeket kár nem 
fogja érni. Az ı ellátása megoldott, épp csak az Önkormányzat pluszban nem kíván 
hozzájárulni. 
 
Gebula Béla Ákos alelnök elmondja, hogy az intézmény jogszabály szerint bizonyos részét 
megpróbálta áthárítani Enying Városa. Mivel a jogszabály is írja, hogy ez nem kötelezı csak 
adható, így továbbra is, ahogy alelnök Úr is mondta az ellátás az biztosított, csak nem mi 
fizetjük, hanem a dombóváriak. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy Enying város is hasonló diákokat iskoláztat 
hasonló körülmények között, hasonló ellátással. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, 
kiegészítése. Kérdés, kiegészítés 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   
197/2013. (VIII. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az Integrált Önkormányzati Szolgáltató 
Szervezet (7200 Dombóvár, Arany János tér 21.) megkeresését a 
Gyvt. 151. § (2) bekezdésében foglalt étkezési hozzájárulás 
megfizetésére vonatkozóan – tekintve, hogy az pusztán 
kérhetı, így a megfizetése nem kötelezı – elutasítja. 
 
A testület felkéri a Polgármestert, hogy az érintett Szolgáltatót 
értesítse a döntésérıl. 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  azonnal 
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3.2 Optimális Kft. ajánlata 
 
Gebula Béla Ákos alelnök elmondja, hogy a határozati javaslat alapján az Optimális 
Biztosítási Portfolió Kft. az, aki a továbbiakban az Önkormányzat biztosítási szerzıdéseinek 
a kidolgozásával és folyamatos felülvizsgálatával foglalkozna. Több ízben történt tárgyalás 
az Optimális Kft. vezetıjével, mely alapján egy megfelelı megállapodás került kidolgozásra, 
ami tartalmazza azokat a biztonsági elemeket, ami alkalmassá teszi arra, hogy egy kétoldalú 
megállapodás szülessen. Ismerteti a határozati javaslatot melléklet szerint. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. 
 
Dr. Lelkes Ákos alelnök elmondja, hogy több tárgyalási forduló volt az Optimális Kft.-vel és 
úgy néz ki, hogy optimális megállapodást sikerült kötni. 
 
Pıdör Gyula polgármester kijelenti, hogy bízik benne. További kérdés, kiegészítés 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   
198/2013. (VIII. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét 
képezı tervezet szerint megbízási szerzıdést köt az Optimális 
Biztosítási Portfólió Tanácsadó és Biztosítási Alkusz Kft-vel 
(1181 Budapest, Kemény Zsigmond u. 1.; adószám: 13620897-2-
43; cégjegyzékszám: 01-09-864733). 
 
A testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerzıdés 
aláírására. 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  2013. szeptember 15. 

 
 
3.3 Orvosi ügyeleti ellátáshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatására beérkezett 
ajánlatok értékelése 
 
Gebula Béla Ákos alelnöke átadja a szót Dr. Lelkes Ákos alelnök úrnak. 
 
Dr. Lelkes Ákos alelnök elmondja, hogy a közbeszerzés során beérkezett pályázatok alapján 
a bizottság megtárgyalta az ajánlatokat és a melléklet szerinti határozati javaslatot terjeszti a 
testület elé. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy ez nem kíván plusz befizetést a Mikrokörzet 
Társulati tagoktól. Ennyi megtakarítás volt és így pénzügyi következmény nélkül ez 
végrehajtható. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. További kérdés, kiegészítés 
nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon. 
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A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
199/2013. (VIII. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az Enyingi Központi orvosi ügyelet 
ellátásához kapcsolódó nyílt közbeszerzési eljárás teljes körő 
lefolytatására a jelen határozati javaslat mellékletét képezı 
árajánlatban foglaltak szerint a Konzulens 9000 Szolgáltató 
Kft.-t bízza meg az ajánlatban szereplı 600.000.-Ft + 27% ÁFA 
összegben. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására. 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  azonnal 

 
 
3.4 Mikrokörzeti Intézményi Társulási mőködésével kapcsolatos egyes kérdésekrıl 
 
Gebula Béla Ákos alelnöke ismerteti a határozati javaslatot melléklet szerint. Elmondja, 
hogy ami az igazán fontos tétel, az a 918 ezer Ft, ami gyakorlatilag egy fı alkalmazásának a 
költségvetésbe való beemeléséhez szükséges.  
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy az egy fıre azért van szükség, mert a társulat 
létrejött. Elıtte ezt a feladatot a Enying Városa látta el ingyen és bérmentve, most pedig ez 
bele lett téve a közös kasszába. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, 
kiegészítés 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   
200/2013. (VIII. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az Enying Mikrokörzeti Szociális és 
Gyermekjóléti Intézményi Társulás részére a közösen ellátott 
szociális feladatokhoz 24.725 eFt állami támogatással, 2.024 e Ft 
saját hozzájárulással, az önállóan ellátott bentlakásos szociális 
feladatokhoz 18.664 e Ft állami támogatással és 6.679 e Ft saját 
hozzájárulással, a Munkaszervezeti feladatokhoz pedig 918 e Ft 
hozzájárulással járul hozzá. 
 
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a munkaszervezet 
létrehozása miatt a Hivatal dokumentumait (költségvetés, 
ügyrend, szabályzatok) módosítsa. 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester; Kóródi-Juhász Zsolt 

jegyzı 
Határidı:  azonnal 
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3.5 Tájékoztatás kifizetetlen számlákról és pénzügyi helyzetrıl 
 
Gebula Béla Ákos elmondja, hogy a honlapon olvasható az ehhez tartozó teljes anyag. A 
pénzügyi vezetı idıszakosan beszámol a pénzügyi helyzetrıl a Testület ezt pedig elfogadja, 
ez gyakorlatilag egy jogszabályban írt kötelezettség, aminek eleget tesz a Testület. Ismerteti a 
határozati javaslatot melléklet szerint. 
 
Pıdör Gyula polgármester hozzá főzi, hogy ezek a kintlévıségek, amit eddig nem tudtak 
napra készen kifizetni egyben azt is jelentik, hogy valamilyen költségvetési pénz befolyási 
problémák adódtak. Ezért kéri a jelenlévıket és a TV nézıket, hogy aki törvény által 
szabályozott adótartozással rendelkezik, az a saját és a város érdekében legyen szíves ezt 
rendezni. A számítások szerint 40 millió forintról van szó, ami ennyi adótartozást mutat a 
lakosságnak a város fele. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, kiegészítés 
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   
201/2013. (VIII. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
01/4046-1/2013. ügyiratszámú, jelen határozat 
elválaszthatatlan mellékletét képezı, a tételes 2013. július 31-én 
fennálló szállítók felé történı tartozásról, valamint a 
pénzforgalmi számlák egyenlegérıl szóló tájékoztatást 
megismerte, azt tudomásul vette. 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  azonnal 

 
 
3.6 Tájékoztatás az ügyelet elsı félévi elszámolásáról és a Mikrokörzeti Társulás szociális 
feladatellátásának elsı félévérıl 
 
Gebula Béla Ákos alelnök ismerteti a határozati javaslatot melléklet szerint. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy a városnak kb. 1,5 millió forint gazdálkodási 
megtakarítása lett, melynek egy részét 320 ezer forintot elvitt a gépjármő meghibásodása. 
Két ponttal ezelıtt arról szavazott a Testület, hogy 760 ezer forintról egy közbeszerzés kerül 
kiírásra. Ez a pénz a megtakarításból tökéletesen kiegyenlíthetı. Kérdezi, van-e valakinek 
kérdése, kiegészítése. Kérdés, kiegészítés 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   
202/2013. (VIII. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a jelen 
határozat elválaszthatatlan mellékletét képezı, „Ügyeleti 
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feladatellátás bevételei, kiadásai 2013. II. negyedévi teljesítési 
adatok alapján”, valamint a „2013. I. félév mikrokörzeti 
feladatellátás elszámolása” tárgyú tájékoztatásokat 
megismerte, azt tudomásul vette. 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  azonnal 

 
3.7 Napirendrıl levéve 
 
 
3.8 Kátyúkárral kapcsolatos megkeresés 
 
Gebula Béla Ákos alelnök elmondja, hogy a Bizottság ezt elég hosszadalmasan tárgyalta. Ez 
egy futómő probléma, ami a tulajdonosa szerint a kátyúprobléma miatt adódott. A 
Közlekedés Biztosító Egyesületet is bevonták a témába, akik részben elutasították a 
kérelmüket, részben pedig megpróbálták áthárítani az Önkormányzatra. A Bizottság 4 igen 
és 1 tartózkodással javasolja elfogadásra a Testületnek a melléklet szerinti határozati 
javaslatot. Elmondja, hogy ezt az ügyet lehet értékelni jobbról, és lehet értékelni balról is, de 
úgy gondolja, hogy mind a biztosító, mind pedig a károsult részérıl is tartalmaz olyan 
ellentmondásos részeket az ügy, hogy elsı körben ez a megfelelı döntés ezzel kapcsolatban. 
Szinte biztos, hogy még a Testület elé kerül a jövıben az ügy. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, 
kiegészítés nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
203/2013. (VIII. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a KÖBE Egyesület (1475 Budapest, Pf:142.) 
Kasza Viktor (8130 Enying, Dózsa Gy. u. 42.) 10684678 számú 
biztosítási szerzıdése alapján benyújtott kárigényét és 
megtérítési igényét elutasítja. 
 
Felkéri Kóródi-Juhász Zsolt jegyzıt a döntésbıl eredı 
feladatok végrehajtására. 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  azonnal 
 

 
3.9 AVE Zöldfok Zrt. Regionális Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terve 
 
Gebula Béla Ákos alelnök elmondja, hogy az AVE Zöldfok Zrt. beterjesztette elfogadásra az 
elıterjesztést. Ismerteti a határozati javaslatot melléklet szerint. 
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Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, 
kiegészítés 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   
204/2013. (VIII. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az AVE Zöldfok Zrt. által megküldött, jelen 
határozat mellékletét képezı „Regionális Közszolgáltatói 
Hulladékgazdálkodási Tervet” elfogadja. 
 
A testület felkéri a Polgármestert, hogy a Közszolgáltatót 
tájékoztassa a döntésrıl. 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  azonnal 
 

 
3.10 EVSE tulajdonosi hozzájárulás 
 
Gebula Béla Ákos alelnök elmondja, hogy egy öltözı felújítás miatt szükséges a tulajdonosi 
hozzájárulás megadása, hogy a támogatási pénzhez hozzájuthasson az EVSE. Ismerteti a 
határozati javaslatot melléklet szerint. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy két nappal ezelıtt volt kint a pályán, az új 
vezetés nagyon szépen rendbe tett jó néhány dolgot. Ezt külön megköszöni azoknak, akik 
ezen munkálkodtak vagy pénzzel hozzájárultak. Reméli, hogy ezzel a pályázattal is sikeresek 
lesznek és a lelátó is megújul. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, 
kiegészítés 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   
205/2013. (VIII. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az EVSE kérelmére – jelen határozat 
mellékletét képezı – tulajdonosi hozzájárulást, az „EVSE lelátó 
és öltözık felújítása” címő LEADER projekt megvalósításához 
megadja. 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  azonnal 
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3.11 Ács Attila kérelme 
 
Gebula Béla Ákos alelnök elmondja, hogy Ács Attila szeretne egy kocsi beállót építeni a 
saját birtokára. Ismerteti a határozati javaslatot melléklet szerint. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, 
kiegészítés 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   
206/2013. (VIII. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Ács Attila kérelmét támogatja és tulajdonosi, 
valamint közútkezelıi hozzájárulását megadja az Enying 107 
hrsz-ú közterület igénybevételéhez – gépkocsi behajtó 
létesítéséhez - az alábbi feltételek betartása mellett: 
 
A kivitelezésre vonatkozó elıírások: 
− A munkák során az útpálya felbontásához nem járul 

hozzá. 
− A munkaterületet a gyalogosforgalom elıl el kell zárni.  
− Az útátereszt és a vízelvezetı árkot, az építkezést 

követıen ki kell tisztítani, biztosítani a csapadékvíz szabad 
átfolyását, minimum 300 mm átmérıjő útáteresz 
használatával. 

− Munkavégzés csak az elhatárolt területen belül 
történhet. 

− A közutat és a közterületet az eredeti állapotnak 
megfelelıen kell helyreállítani. 

− Utólagos süllyedés esetén a helyreállítást felszólítás 
nélkül el kell végezni. 

 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  2013. szeptember 15. 
 
 

3.12 Közútkezelıi hozzájárulás kérése Szabadság téri szakrendelı 
 
Gebula Béla Ákos alelnök ismerteti a határozati javaslatot melléklet szerint. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy saját érdek, hogy a hozzájárulást megadja a 
Testület. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, kiegészítés 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   
207/2013. (VIII. 28.) számú határozata: 
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Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a 01/3448-2/2013 ügyiratszámú közútkezelıi 
hozzájárulásban foglaltakat tudomásul veszi, azt jóváhagyja. 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  azonnal 
 

 
3.13 Kikerülı föld ideiglenes tárolására szolgáló területek kijelölése 
 
Gebula Béla Ákos alelnök elmondja, hogy a csatornázási pályázattal kapcsolatos kikerülı 
földet deponálni kell valahova. Ezek az Üszıtelep, a 64-es út melletti terület, a Semmelweis 
utca alsó része, a Budai Nagy Antal utca, ahol megy ki a Széles-csapáshoz az út, illetve 
Kabókán a futballpálya. Ismerteti a határozati javaslatot melléklet szerint. A 
helyszínválasztás úgy történt, hogy nyilván csak önkormányzati terület jöhetett szóba, illetve 
a megközelítés nedves idıben is biztosított legyen és a lakókat lehetıség szerint ne zavarja a 
kikerülı föld. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, 
kiegészítés 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   
208/2013. (VIII. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0006 
azonosítószámú projekttel összefüggésben és annak idıtartama 
alatt a kivitelezési munkálatok során kikerülı föld ideiglenes 
tárolására az alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlanok 
mellékelt helyszínrajzon jelölt területét jelöli ki: 
 
 Enying, külterület 0194/3 
 Enying belterület 2815, 2814, 2812, 2811 
 Enying belterület 2561/1 
 Enying belterület 1474/46, 1474/47, 1474/49 
 Enying belterület 7723 
 
Az ideiglenes tárolás, valamint a véglegesen kiszoruló föld 
elhelyezéséért díjat nem számít fel, a véglegesen kiszoruló 
földre igényt tart. 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  folyamatos 

 
 
3.14 MIKÓ & MIKÓ Kft. kérelme – elıvásárlási jogról lemondó nyilatkozat 
 
Gebula Béla Ákos alelnök ismerteti a határozati javaslatot melléklet szerint. 
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Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy azon a területen, ami az Önkormányzat területe, 
van egy úgynevezett gyógyszertár, amit megvett a MIKO &  MIKO Kft. Kérdezi, van-e 
valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, kiegészítés 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   
209/2013. (VIII. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy mint az enyingi 1474/45 hrsz-ú földrészlet 
tulajdonosa az Enying belterület, 1474/45/A helyrajzi számú 
épület tekintetében az elıvásárlási jogáról lemond. 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  folyamatos 
 
 

3.15 Botos Sándor kérelme 
 
Gebula Béla Ákos alelnök ismerteti a határozati javaslatot melléklet szerint. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy Botos Sándor már korábban is kapott hasonló 
kedvezményt és nem élt vissza vele, kifizette a vállalt határidıre. Kérdezi, van-e valakinek 
kérdése, kiegészítése. Kérdés, kiegészítés 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   
210/2013. (VIII. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Botos Sándor András 8130 Enying, Fı u. 52. 
szám alatti lakos kérelmét támogatja. 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  folyamatos 
 
 

3.16 Egészségügyi dolgozók jogszabályon alapuló bérrendezése 
 
Gebula Béla Ákos alelnök átadja a szót Dr. Lelkes Ákos alelnök úrnak. 
 
Dr. Lelkes Ákos alelnök elmondja, hogy a következı elıterjesztés jogszabályon alapul. 
Ismerteti a határozati javaslatot melléklet szerint. 
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Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, 
kiegészítés 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   
211/2013. (VIII. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a határozat mellékletét képezı védınıi 
bérrendezéshez hozzájárul. 
A 2013. évi költségvetési kihatásának fedezete a megemelt OEP 
támogatás. 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  folyamatos 

 
 
3.17 Tóth Györgyi kérelme 
 
Gebula Béla Ákos alelnök elmondja, hogy Tóth Györgyi kérelme szintén parkoló kialakítása 
az üzlethelyisége elıtt, amit a Bizottság egyhangúan támogatott elfogadásra. Ismerteti a 
határozati javaslatot melléklet szerint. 

 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, 
kiegészítés 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   
212/2013. (VIII. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Tóth Györgyi 8130 Enying, Vár u. 8. szám 
alatti lakos kérelmét támogatja. 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  folyamatos 
 

 
3.18 Együttmőködési megállapodás a Siófoki Állatvédı Alapítvánnyal 
 
Gebula Béla Ákos alelnök elmondja, hogy az Állatvédı alapítvány egy terhet vesz le az 
Önkormányzat válláról a kóborállat befogásával, ami nekik kevesebbe kerül és az állatok 
ellátása is megnyugtató. Ismerteti a határozati javaslatot melléklet szerint. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy az áldatlan állapotokat a német RTL televízióban 
leadták. Errıl nem tudott az önkormányzat. Bízik abban, hogy ezzel a szerzıdéssel megváltozik 
az állapot és a költség is kevesebb lesz. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, 
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kiegészítés 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   
213/2013. (VIII. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét 
képezı tervezet szerint együttmőködési megállapodást köt a 
Siófoki Állatvédı Alapítvánnyal (8600 Siófok, Szabadság u. 9.; 
képviseli: Matyikó Ákosné kuratóriumi elnök, adószám: 
19201649-2-14, KSH számjel: 19201649-9499-569-14).  
 
A testület felhatalmazza a polgármestert az együttmőködési 
megállapodás aláírására. 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  2013. szeptember 15. 

 
 
3.19 Caterpillar 428C rakodógéphez gumivásárlás 
 
Gebula Béla Ákos alelnök elmondja, hogy ez a vásárlás elkerülhetetlen ahhoz, hogy 
mőködni tudjon a gép. Ismerteti a határozati javaslatot melléklet szerint. Szeretné 
elmondani, hogy az ember nagy örömmel veszi, mikor enyingi vállalkozó tud adni olyan 
ajánlatot, ami megfelelı. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy mint polgármester kapta a megbízatást, hogy a 
martonvásári gumikereskedés árajánlatát. İk a bizottság által elfogadott 123.000 forintos 
ajánlattal ellentétben egy 187.960 forint +ÁFA/darab ajánlatot adtak.  
 
Nyikos István alpolgármester kérdezi, hogy a Toyota Hyes-re nem kell-e esetleg gumit 
vásárolni. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy de igen, azonban azt valószínő nem kell 
bizottság elé vinni, mivel az interneten keresgélve nagyon kedvezı áron lehet találni gumit 
és ezt valószínő saját költségvetési kereten belül meg lehet oldani. Kérdezi, van-e valakinek 
kérdése, kiegészítése. Kérdés, kiegészítés 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   
214/2013. (VIII. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Caterpillar 428 C rakodógép hátsó gumijára 
bekért árajánlatok közül a Gumi-ép Ker Kft. (8130 Enying, 
Vásártér 1.) ajánlatát fogadja el 123 059 Ft/db értékben.  



 

18/18 

 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester; Eichinger József 

városgondnokság vezetı  
Határidı:  2013. szeptember 15. 

 
 
 
 
Pıdör Gyula polgármester egyéb napirendi pont nem lévén köszöni a megjelenést, és a nyílt ülést 
16.07 órakor bezárja. 
 
 
 
Enying, 2013. szeptember 16. 
 
 
 
 
  Pıdör Gyula     Kóródi-Juhász Zsolt 
  polgármester      jegyzı 
 
 
 
 
 
  Gebula Béla Ákos            Vajda Balázs 
      hitelesítı                hitelesítı 


