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Gajdics Katalin jegyzıkönyvvezetı 
 
 

Jelezte távolmaradását:  Dr. Lelkes Ákos képviselı 
Jelezte késését:   Varga Gyula képviselı 
 
 
Pıdör Gyula polgármester szeretettel köszönti a képviselıket, a megjelenteket és a TV-
nézıket, az ülést 15.00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselık határozatképes 
számban megjelentek, létszámuk 7 fı. A jegyzıkönyv hitelesítésére felkéri Méreg János és 
Vajda Balázs képviselıket. Kéri, hogy aki a hitelesítık személyével egyetért, kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Méreg János és Vajda 
Balázs 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. 1.4 napirendi pontként javasolja napirendre venni az „A nemzeti értékek és 
hungarikumok győjtésének, kutatásának, népszerősítésének, megismertetésének, 
megırzésének és gondozásának támogatására irányuló pályázat” tárgyú elıterjesztést. Kéri, 
hogy aki a napirendre való felvétellel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az „A nemzeti értékek és hungarikumok 
győjtésének, kutatásának, népszerősítésének, megismertetésének, megırzésének és gondozásának 
támogatására irányuló pályázat”-ról szóló elıterjesztést 1.4 napirendi pontként napirendre vette. 
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Pıdör Gyula polgármester 1.5 napirendi pontként javasolja napirendre venni „Tulajdonosi 
hozzájárulás – 1526 hrsz-ú ingatlanon villamos energia ellátáshoz” tárgyú elıterjesztést. Kéri, 
hogy aki a napirendre való felvétellel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 



 

 

 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal a „Tulajdonosi hozzájárulás – 1526 hrsz-ú 
ingatlanon villamos energia ellátáshoz” szóló elıterjesztést 1.5 napirendi pontként napirendre vette. 
 
Pıdör Gyula polgármester 4.1 napirendi pontként javasolja a vegyes ügyekbe napirendre 
venni a „Tulajdonosi hozzájárulás – Szeszfızde elıtti közterület betonozásához” szóló 
témát. Kéri, hogy aki a napirendre való felvétellel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal a „Tulajdonosi hozzájárulás – Szeszfızde elıtti 
közterület betonozásához” szóló elıterjesztést 4.1 napirendi pontként napirendre vette. 
 
Pıdör Gyula polgármester - egyéb módosító javaslat nem lévén - kéri, hogy aki a 
módosított napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal a módosított napirendet elfogadta. 
 
Napirend: 
Nyílt ülés  

 
 

1. Polgármester elıterjesztései 
1.1 A Ligeti iskola állami tulajdonban lévı részének megszerzése az óvoda 

bıvítésének céljából 
1.2 A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása 
1.3 Az Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztetı ügyleteibıl 

eredı fizetési kötelezettségei a 2013. költségvetési évet követı három 
évben 

1.4 A nemzeti értékek és hungarikumok győjtésének, kutatásának, 
népszerősítésének, megismertetésének, megırzésének és gondozásának 
támogatására irányuló pályázat 

1.5 Tulajdonosi hozzájárulás – 1526 hrsz-ú ingatlanon villamos energia 
ellátáshoz 

 
 Elıadó: Pıdör Gyula 
 polgármester 

 
 

2. Jegyzı, aljegyzı elıterjesztései 
2.1 Belsı ellenırzéssel kapcsolatos tájékoztatás 
2.2 HÉSZ módosítása a törvényességi felhívás kapcsán 
2.3 Az S-food Gastronomy Kft., Eniyng Város Önkormányzata és a 

Mikrokörzeti Társulás között kötendı 3 oldalú megállapodásról 
2.4 A Mőfüves pálya karbantartásáról szóló 234/2013. (IX. 25.) számú határozat 

hatályon kívül helyezése és új döntés meghozatala 
 

 Elıadó: Kóródi-Juhász Zsolt, Dr. Komáromi Eszter 
         jegyzı                           aljegyzı 

 
 

3. Pénzügyi, Humán és Településfejlesztési Bizottság elıterjesztései 
Pénzügy: 

3.1.  Forgóeszközhitel kiváltása (10 éves futamidıre) és a hozzá 
kapcsolódó kormányzati engedély megkérése
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Humán: 
3.2.  Óvoda vezetıjének megkeresése (mőködési létszám, pótelıirányzat) 
3.3.  Testvérvárosi kapcsolatok ápolására létrejövı egyesület elnevezése 
3.4.  BFGÁI megkeresése (Intézményi Tanács megalakításával 

kapcsolatban) 
Településfejlesztés: 

3.5.  Az Enyingi Polgárırség megkeresése 
3.6.   2815 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlat 
3.7.  Balcsi Part-Ner 2013 Kft. bérleti ajánlata 
3.8. Riasztó felszerelés, karbantartás 

 
  Elıadó: Viplak Tibor, Gebula Béla Ákos, Dr. Lelkes Ákos 
                elnök                 alelnök                 alelnök 
 
 

4. Vegyes ügyek 
4.1. Tulajdonosi hozzájárulás – Szeszfızde elıtti közterület betonozásához 
 

 Elıadó: Pıdör Gyula 
 polgármester 

 
 

1. Polgármester elıterjesztései 
1.1 A Ligeti iskola állami tulajdonban lévı részének megszerzése az óvoda bıvítésének 
céljából 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy 2014. év szeptemberétıl kötelezı lesz a három év 
feletti gyermekek óvodáztatása. Amennyiben pedig még van hely, meg kell oldani a két és 
fél évesek óvodáztatását is. Elıreláthatólag így 36 gyermeket szükséges elhelyezni. Ehhez a 
létszámhoz hozzájön plusz 10 fı, amelyek elhelyezését a Testület már korábban 
megszavazta, így összesen 46 gyermekrıl van szó. Ezt egy új épületbe, új óvodaszárny 
kialakításával lehet megvalósítani. A volt Erzsébet Ligeti Általános Iskola épülete lett 
kijelölve erre a célra. Az épület fele tulajdonosa a Magyar Állam, a Szociális és 
Gyermekvédelmi Fıigazgatóság az Intézmény fenntartója. A fél rész megszerzésére írtak egy 
levelet és most tulajdonképpen a Testület jóváhagyása, felhatalmazása kell. Kérdezi van-e 
valakinek kérdése, kiegészítése ezzel kapcsolatban. 
 
Vajda Balázs képviselı elmondja, hogy ezt az épületrészt már egyszer 2011. májusában 
próbálta az önkormányzat megszerezni óvodalétesítés céljából. Akkor a Közgyőlés kezében 
volt a tulajdon fele és sajnos nem járultak hozzá a kérelemhez. Reméli, hogy most nagyobb 
sikerrel járnak. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy volt a vagyonkezelınél és mivel törvényi 
kötelezettség a gyermekek elhelyezése, így reméli, hogy nagyobb sikerük lesz. A 
vagyonkezelıtıl konkrét segítséget is kapott az ügyben, hogy milyen nyomtatványok 
beadása szükséges, ehhez kell a Testületi határozat is. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı pontosítani kívánja Vajda Balázs képviselı úr mondandóját. 
Elmondja, hogy nem egészen úgy volt, mert amikor átkerült az ottani Intézményfenntartó 
Központhoz a Fejér Megyei Közgyőlés tulajdonából, onnantól az Állami Vagyonkezelı 
rendelkezett az épület felett. Akkor az idıbe nem fért volna bele az engedély megszerzése. 
Majd utána megfordult a dolog, mert az Önkormányzat szerette volna értékesíteni saját 
tulajdonrészét, de az ügymenet ugyan ebbe az akadályba ütközött. 
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Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy segítséget azt kértek, de az idı az így is hosszú 
lesz. 
 
15:07 órakor Varga Gyula képviselı Úr megérkezik. A Képviselı-testület létszáma 8 fı. 
 
Pıdör Gyula polgármester ismerteti az elıterjesztés szerinti határozati javaslatot. További 
kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, az 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
246/2013. (X. 30.) számú határozata: 
1. Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete – 
hivatkozva a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. 
törvény (továbbiakban: köznevelési törvény) 49. §-ában 
foglaltakra – úgy határozott, hogy az egykori Erzsébet Ligeti 
Iskola épület közös tulajdon viszonyát meg kívánja szüntetni, 
ennek érdekében a Magyar Állam tulajdonában lévı ½ 
tulajdonhányad ingyenes megszerzését kezdeményezi. 
 
2. A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
3. A testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1. pontban 
említett ingatlan felújítása vonatkozásában Állami és Európai 
Uniós források feltárását kezdeményezze. 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı: azonnal 
 

 
1.2 A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy az Egyesített Szociális Intézmény mivel átkerült a 
Társuláshoz, a fejlesztési hitel törlesztı részleteinek átvállalása miatt a költségvetésben egy 
módosítást kell végrehajtani. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása. 
 
Viplak Tibor képviselı elmondja, hogy a Bizottság ezt megtárgyalta és egyhangúlag 
támogatja a Testületnek elfogadásra. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdés nem lévén kéri, hogy aki a rendelettervezettel egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon.  
 

A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az Enying Város 
Önkormányzatának 2013. évi költségvetésérıl szóló 1/2013. (III.1.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, jelen jegyzıkönyv mellékletét képezı 
20/2013. (XI. 05.) önkormányzati rendeletet alkotja. 
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1.3 Az Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési 
kötelezettségei a 2013. költségvetési évet követı három évben 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy a forgóeszközhitel átstrukturálása miatt soron 
kívül szükséges megvizsgálni, hogy az önkormányzat saját bevételei és az adósságot 
keletkeztetı illetményeibıl eredı fizetési kötelezettségei a 2013. költségvetési évet követı 
három évben megfelelnek-e a stabilitási törvénynek. A mellékletben minden megtalálható. 
Kérdezi van-e valakinek kérdése, kiegészítése. További kérdés nem lévén kéri, hogy aki az 
elıterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
247/2013. (X. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az Áht. 29. § (3) bekezdésében foglaltak alapján 
az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. 
§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztetı ügyleteibıl 
eredı fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követı 
három évre a  várható összegét az alábbiakban  foglaltak szerint 
állapítja meg: 

 
 2013 2014 2015 2016 
Helyi adók 147 497 147 000 147 000 147 000 
Önkormányzati vagyonh. 
és ért. 

12 000 12 000 12 000 12 000 

Osztalék, hozam, 
koncessziós díj 

2 100 2 000 2 000 2 000 

Tárgyi eszköz értékesíté 38 059 0 0 0 
Bírság pótlék, díjbevétel 3 500 3 000 3 000 3 000 
Kezességvállalással 
kapcsolatos megtér. 

0 0   

Saját bev 203 156 164 000 164 000 164 000 
Saját bev 50%-a 101 578 82 000 82 000 82 000 
Felvett átvállalt hitel 
kölcsön tıketartozása 

46 788 12 746 11 207 6 832 

Ebbıl     
Szociális intézmény 
bıvítés 

29 393 4 528 4 528 428 

Tervpályázat 1 100 1 100 1 100 825 
Madarász vízhálózat 1 539 1 539 0 0 
Mőfüves pálya 13 798 0 0 0 
Bölcsıde bıvítés 958 958 958 958 
Forgóeszközhitel 0 4 621 4 621 4 621 

 
A megállapított összegek alapján az Önkormányzat megfelel a 
Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdésében foglalt 
követelménynek, amely szerint: 
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„az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztetı 
ügyletbıl származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot 
keletkeztetı ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg 
az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át”. 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı: értelemszerő 
 
 

1.4 A nemzeti értékek és hungarikumok győjtésének, kutatásának, népszerősítésének, 
megismertetésének, megırzésének és gondozásának támogatására irányuló pályázat 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy a pályázat beadása nem kerül az 
önkormányzatnak semmibe, önerı nem szükséges hozzá. Cél, hogy a nemzeti értékek és 
hungarikumok győjtésének, kutatásának, népszerősítésének, megismertetésének, 
megırzésének és gondozásának a támogatásár irányuló pályázat beadásra kerüljön. 
Ismerteti az elıterjesztés szerinti határozati javaslatot. Kérdezi van-e valakinek kérdése, 
kiegészítése. További kérdés nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, az 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
248/2013. (X. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
hozzájárulását adja a nemzeti értékek és hungarikumok 
győjtésére, rendszerezésére, értéktárak létrehozására és 
fenntartására irányuló pályázat beadásához. 
 
 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 
Határidı: azonnal 
 
 

1.5 Tulajdonosi hozzájárulás – 1526 hrsz-ú ingatlanon villamos energia ellátáshoz 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy ez egy szükséges és rendszeresen visszatérı rutin 
feladat. Kérdezi van-e valakinek kérdése, kiegészítése. 
 
Méreg János képviselı kéri, hogy legközelebb a helyrajzi számhoz legyen hozzátéve a cím is, 
mert a TV nézık sajnos így nem tudják. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy kérés jogos. A kérelem a Liszt Ferenc utca 3.-as 
számra vonatkozik. A határozati javaslatban ez szerepel és a helyrajzi szám ott már 
zárójelben van. 
 
Gebula Béla képviselı elmondja, hogy a honlapon megtalálható a tervdokumentáció, hogy 
pontosan hol szeretnék ezt vezetni, milyen irányból stb. Bárki megtekintheti. 
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Méreg János képviselı elmondja, hogy ezt csak a nézık miatt mondta, aki épp nem fér az 
internethez, hogy tudja, mirıl van szó. 
 
Pıdör Gyula polgármester ismerteti az elıterjesztés szerinti határozati javaslatot és kéri, 
hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
249/2013. (X. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a mellékletben található helyszínrajz és 
mőszaki leírás alapján tulajdonosi hozzájárulását adja a SIMO 
VILLAMOSSÁGI Kft. (7700 Pécsvárad, Ipartelep 1814/3.) 
kérelmezı részére, az Enying, Liszt Ferenc u. 3. sz. (1526 hrsz-ú) 
ingatlan villamos energia ellátásához, az Enying 1536 hrsz-ú 
ingatlan (Liszt Ferenc u.) igénybevételével. 
 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı: azonnal 
 

 
Pıdör Gyula polgármester felkéri Kóródi-Juhász Zsolt jegyzıt, hogy ismertesse a 2. 
napirendi ponthoz tartozó elıterjesztéseket. 
 
2. Jegyzı, aljegyzı elıterjesztései 
2.1 Belsı ellenırzéssel kapcsolatos tájékoztatás 
 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı köszöni a szót és köszönti a jelenlévıket és a TV nézıket. A 
Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és az összes határozati javaslatot egyhangúlag 
támogatta a Képviselı-testületnek elfogadásra. Összességében nyolc ügy van, amihez kilenc 
határozati javaslat tartozik. Ezekrıl egyenként szüksége szavazni. Az elıterjesztést az 
önkormányzat belsı ellenıre készítette. Kérdés nem lévén ismerteti a határozati javaslatok 
lényegét. Az elsı határozati javaslat az Egyesített Szociális Intézmény átfogó pénzügyi 
értékelésérıl készült jelentés megismerésérıl és elfogadásáról szól. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy felelıs minden esetben Kóródi-Juhász Zsolt 
jegyzı és a határidı azonnal. Kéri, hogy aki az elsı számú határozati javaslattal egyetért, az 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
250/2013. (X. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az elıterjesztés mellékletét képezı Enyingi 
Egyesített Szociális Intézmény átfogó pénzügyi ellenırzésérıl 
készült jelentést megismerte és elfogadja. 
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Felelıs:  Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı 
Határidı:  azonnal 
 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı elmondja, hogy a második határozati javaslat a jelentés alapján 
készült intézkedési terv megismerésérıl é elfogadásáról szól. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, kiegészítés 
nem lévén kéri, hogy aki a kettes számú határozati javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
251/2013. (X. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az elıterjesztés mellékletét képezı Enyingi 
Egyesített Szociális Intézmény átfogó pénzügyi ellenırzésérıl 
készült jelentéshez készült intézkedési tervet megismerte és 
elfogadja. 
 
 
Felelıs:  Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı 
Határidı:  azonnal 
 
 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı elmondja, hogy a harmadik határozati javaslat Enying Város 
Önkormányzatának a 2012. évben nyújtott támogatásának ellenırzésérıl szóló jelentés és az 
ahhoz kapcsolódó intézkedési terv és megismerésérıl és elfogadásáról szól. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, kiegészítés 
nem lévén kéri, hogy aki a hármas számú határozati javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
252/2013. (X. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az elıterjesztés mellékletét képezı Enying 
Város Önkormányzat által 2012. évben nyújtott támogatások 
ellenırzésérıl tárgyú jelentéshez készült intézkedési tervet 
megismerte és elfogadja. 
 
 
Felelıs:  Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı 
Határidı:  azonnal 
 



 

10/23 

 

 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı elmondja, hogy a negyedik határozati javaslat a Városi Bölcsıde 
átfogó pénzügyi ellenırzésének jelentése kapcsán készült intézkedési terv megismerésérıl és 
elfogadásáról szól. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, kiegészítés 
nem lévén kéri, hogy aki a négyes számú határozati javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
253/2013. (X. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az elıterjesztés mellékletét képezı Városi 
Bölcsıde átfogó pénzügyi ellenırzésérıl tárgyú jelentéshez 
készült intézkedési tervet megismerte és elfogadja. 
 
 
Felelıs:  Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı 
Határidı:  azonnal 
 
 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı elmondja, hogy az ötödik határozati javaslat a 2014. évi 
ellenırzési tervrıl szól, amit a belsı ellenır elkészített, majd véleményezésre megküldött és a 
Bizottság is megtárgyalta. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, kiegészítés 
nem lévén kéri, hogy aki az ötös számú határozati javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
254/2013. (X. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az elıterjesztés mellékletét képezı 2014. évi 
ellenırzési tervet megismerte és elfogadja. 
 
 
Felelıs:  Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı 
Határidı:  azonnal 
 
 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı elmondja, hogy a hatos határozati javaslat a 2014. - 2018. évet 
érintı stratégiai terv megismerésérıl és elfogadásáról szól 
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Pıdör Gyula polgármester kérdezi van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, kiegészítés 
nem lévén kéri, hogy aki a hatos számú határozati javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
255/2013. (X. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az elıterjesztés mellékletét képezı 2014-2018. 
évet érintı stratégiai tervet megismerte és elfogadja. 
 
 
Felelıs:  Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı 
Határidı:  azonnal 
 
 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı elmondja, hogy a hetes határozati javaslat a belsı ellenırzési 
kézikönyv. Itt néhány módosítás történt a jogszabálynak megfelelıen. Elég vaskos anyag, 
több, mint 200 oldal. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, kiegészítés 
nem lévén kéri, hogy aki a hetes számú határozati javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
256/2013. (X. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az elıterjesztés mellékletét képezı Belsı 
ellenırzési kézikönyvet megismerte és elfogadja. 
 
 
Felelıs:  Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı 
Határidı:  azonnal 
 
 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı elmondja, hogy a nyolcas határozati javaslat a Polgármesteri 
Hivatal belsı kontrollrendszerének megismerésérıl és elfogadásáról szól. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, kiegészítés 
nem lévén kéri, hogy aki a nyolcas számú határozati javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 



 

12/23 

 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
257/2013. (X. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az elıterjesztés mellékletét képezı Enyingi 
Polgármesteri Hivatal Belsı kontrollrendszerét megismerte és 
elfogadja. 
 
 
Felelıs:  Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı 
Határidı:  azonnal 
 
 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı elmondja, hogy a kilences határozati javaslat a kockázatkezelési 
szabályzatról szól. A bizottság szintén megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, kiegészítés 
nem lévén kéri, hogy aki a kilences számú határozati javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
258/2013. (X. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az elıterjesztés mellékletét képezı 
Kockázatkezelési szabályzatot megismerte és elfogadja. 
 
 
Felelıs:  Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı 
Határidı:  azonnal 
 

 
2.2 HÉSZ módosítása a törvényességi felhívás kapcsán 
 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı elmondja, hogy volt egy Képviselı-testületi ülés, ahol a testület  
a 221/2013-as számú határozatában felkérte a Jegyzıt, hogy készítsen elı egy rendelet 
módosítást, egy tervezetet annak vonatkozásában, hogy a Helyi Építési Szabályzatról szóló 
35/2004-es önkormányzati rendelet 6 § (6) bekezdésében szereplı szövegrész, amit korábban 
módosított a Képviselı-testület, gyakorlatilag az eredeti települést szabályozó eszközben 
szereplı „30°-45° között” szövegrész kerüljön bele vissza, és ezzel álljon vissza a törvényes 
helyzet tekintettel arra, hogy a Kormányhivatal felhívta a Képviselı-testület figyelmét, hogy 
a korábbi, május 29-én megtartott testületi ülésen elfogadott települést szabályozó eszköz 
módosítása során a Képviselı-testület nem alkalmazta a jogszabályban elıírt egyeztetési 
eljárás során elıírtakat. Ere vonatkozóan készült egy rendelet tervezet, melyet a Bizottság 
megtárgyalt és javasolja a Testületnek a rendelet megalkotását. A szavazáshoz minısített 
többség szükséges. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, 
hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a rendelettervezettel egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon.  
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A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal a helyi építési 
szabályzatról szóló 35/2004. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról, jelen jegyzıkönyv mellékletét képezı 21/2013. (XI. 04.) 
önkormányzati rendeletet alkotja. 

 
 
2.3 Az S-food Gastronomy Kft., Eniyng Város Önkormányzata és a Mikrokörzeti Társulás 
között kötendı 3 oldalú megállapodásról 
 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı elmondja, hogy a Képviselı-testület korábban már döntött az S-
Food Gastronomy Kft.-vel fennálló szerzıdés módosításáról tekintettel az EESZI által ellátott 
feladatok vonatkozásában az EESZI fenntartója a Mikrokörzeti Társulás lett. Mivel korábban 
a költségek az Önkormányzatnak lettek kiszámlázva a közétkeztetési ellátás után, ez most a 
Társulást terhelné. Enying Város Önkormányzata a Megállapodás módosítását elfogadta, 
azonban az S-Food Gastronomy Kft. további módosításokat kért. Gyakorlatilag az S-Food 
ügyvéde nem látta biztosítottnak, hogy esetlegesen az önkormányzat nem bújna ki a 
kötelezettségei alól. Így még pár tagmondatba belefoglalta, ami már eddig is benne volt. 
Többlet kötelezettséget, többlet terhet nem ró az önkormányzatra ez a módosítás. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Ismerteti az 
elıterjesztés szerinti határozati javaslatot. Kérdés, kiegészítés nem lévén kéri, hogy aki azzal 
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
259/2013. (X. 30.) számú határozata: 
1. Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
mellékelt háromoldalú módosító megállapodást megtárgyalta 
és az abban foglaltakat elfogadja. 
 
2. A testület felhatalmazza a polgármestert a döntésbıl eredı 
feladatok elvégzésére, így különösen a szerzıdés megkötésére. 
 
3. Egyszersmind a testület hatályon kívül helyezi a 223/2013. 
(IX.25.) számú határozatát. 
 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı: azonnal 
 

 
2.4 A Mőfüves pálya karbantartásáról szóló 234/2013. (IX. 25.) számú határozat hatályon 
kívül helyezése és új döntés meghozatala 
 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı elmondja, hogy az elızı ülés után Gebula Béla képviselı 
Úr jelezte, hogy a mőfüves pályával kapcsolatos határozati javaslat, ami a Bizottsági ülésen is 
elhangzott majd a Képviselı-testület is elfogadott, az az idei évben nem jelent megoldást a 
mőfüves pálya karbantartására. Mivel a bizottság nem határozott a módosításról, így ı 
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készített egy határozati javaslatot, melyet ismertet elıterjesztés szerint. A korábbi határozati 
javaslat, az a 234/203-as határozat, amibıl hiányzott a harmadik pont, mely ebben a 
határozati javaslatban már benne van, hogy a 2013. évben történı költségek finanszírozását a 
tartalék keret terhére rendelné el az önkormányzat. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı köszöni a Jegyzı Úrnak, hogy ezt így a Testület elé terjesztette, 
mert megbántani ugyan senkit nem akar, de a hiba ott volt, hogy a vita, ami igazából nem is 
volt az, nagyon hosszúra húzódott. A Bizottság minden részletre ki akart térni és úgy 
gondolja, hogy a jegyzıkönyvvezetı tapasztalatlansága is hozzájárult ahhoz, hogy nem az 
került a testület elé, amit a bizottság szándékozott a testület elé terjeszteni. Így teljes az egész 
és már eredetileg is így szándékozta a bizottság a testület elé terjeszteni. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, 
kiegészítés nem lévén kéri, hogy aki az elıterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
260/2013. (X. 30.) számú határozata: 
1. Enying Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 
234/2013. (IX.25.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
2. A Képviselı-testület a mőfüves pálya karbantartására 
vonatkozó ajánlatok közül az Everling Kft. ajánlatát fogadja el. 
 
3. A testület a 2013. évben történı karbantartás 
költségének finanszírozását a tartalékkeret terhére rendeli el. 
 
4. A testület felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy a jövı 
évi költségvetésben az évente felmerülı karbantartás költségét 
szerepeltesse. 
 
5. A testület felkéri a polgármestert és a jegyzıt, hogy a 
határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye meg.  
 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester, Kóródi-Juhász Zsolt 
jegyzı 
Határidı:  azonnal 
 
 

Pıdör Gyula polgármester átadja a szót Viplak Tibor bizottsági elnöknek, hogy ismertesse a 
bizottsági elıterjesztéseket. 

 
3. Pénzügyi, Humán és Településfejlesztési Bizottság elıterjesztései 

3.1 Forgóeszközhitel kiváltása (10 éves futamidıre) és a hozzá kapcsolódó kormányzati 
engedély megkérése 
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Viplak Tibor képviselı köszöni a szót és köszönti a jelenlévıket, TV nézıket. Elmondja, 
hogy a pénzügyi jellegő elıterjesztések közül már csak egy napi rendi pont van, amit jómaga 
terjeszt elı, mivel a bizottsági elıterjesztések közül hivatalból a legtöbbet Polgármester Úr és 
Jegyzı Úr már ismertetett. Az elıterjesztés arról szól, hogy a Polgármesteri hivatal 
kezdeményezte, hogy a rövidtávú forgóeszköz hitel legyen egy tíz éves futamidejővel 
kiváltva. Ehhez a szükséges kormányzati engedélyt meg kellett kérni és idıben elkezdeni a 
kivitelezését. Van olyanról is szó, hogy a jövı évben az állam áteszi az összes 5000 fı feletti 
település hitelét, ameddig viszont nem születik meg ez a kormányzati döntés, addig ezt az 
önkormányzatnak át kell strukturálni. Ismerteti az elıterjesztés szerinti határozati javaslatot. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, 
kiegészítés nem lévén kéri, hogy aki az elıterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
261/2013. (X. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Magyar Takarékbank Zrt.-nél fennálló 
46.208.597,- Ft-os forgóeszközhitelét, 10 éves futamidıre 
kiterjedı hitellel kívánja kiváltani, negyedéves kamat és 
tıketörlesztéssel. 
 
Hitelfedezetként a Takarékbank Zrt.-vel kötött FE45D027210000 
számú hitelszerzıdés 3. számú „Keretbiztosítéki 
jelzálogszerzıdés ingatlanra” címő mellékletében 
meghatározott ingatlanokat ajánlja fel. 
 
Felhatalmazza Pıdör Gyula polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére, beleértve a hitel átstrukturáláshoz a 
kormányengedély megkérését is. 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  folyamatos 
 
 

3.2 Óvoda vezetıjének megkeresése (mőködési létszám, pótelıirányzat) 
 
Viplak Tibor elnök elmondja, hogy a humán ügyekért felelıs alelnök jelenlétének hiányában 
ı maga ismerteti a határozati javaslatot elıterjesztés szerint. Létszám emelést kívánnak 
eszközölni. 

 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, 
kiegészítés nem lévén kéri, hogy aki az elıterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
262/2013. (X. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete – úgy 
határozott, hogy az Enyingi Szirombontogató Óvoda mőködési 
létszámát 2014. január 01-tıl 3 fı pedagógiai asszisztenssel 
megemeli, valamint 1 fı intézményvezetı-helyettesi státuszt 
engedélyez.  
 
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2014. évi költségvetési 
rendelettervezetben a módosított létszámot, illetve a 2014. évi 
költségvetési koncepcióban a fentiek költségkihatását 
szerepeltesse. 
 
 
Felelıs:  Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı, Tolnai Zsuzsanna 
intézmény vezetı 
Határidı: értelemszerő 
 
 

Viplak Tibor elnök elmondja, hogy a következı témával kapcsolatban szintén az 
óvodavezetınek a kérelme került a testület elé. Ebben a kérelemben pótelıirányzatot kért. Ez 
elsı ránézésre soknak tőnik, azonban ez normatív támogatásnál a pótelıirányzat bevételi 
oldalát is finanszírozni tudja az önkormányzat. Összességében 232 eFt, amit az 
önkormányzatnak meg kellene finanszíroznia. A Bizottság erre a tartalékkeretet jelölte meg. 
Ismerteti az elıterjesztés szerinti határozati javaslatot. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, 
kiegészítés nem lévén kéri, hogy aki az elıterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
263/2013. (X. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Enyingi 
Szirombontogató Óvoda költségvetésének személyi juttatások 
és járuléka elıirányzatát a határozat mellékletét képezı 
kimutatás alapján összesen 6.011 e Ft-tal megemeli, ezzel 
egyidejőleg a bevételi elıirányzatot a normatív támogatás 
növekedése miatt 5.788 e Ft-tal megemeli. A különbözetként 
felmerülı 223 e Ft-ot a tartalékkeret terhére állapítja meg. 
 
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az elıirányzat-
módosítást az önkormányzati elıirányzat-nyilvántartásban 
vezesse át, továbbá a költségvetési rendelet módosításakor az 
elıirányzat-módosítást a költségvetési rendeletben 
szerepeltesse. 
 
Felelıs:  Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı 
Határidı: értelemszerő 
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3.3 Testvérvárosi kapcsolatok ápolására létrejövı egyesület elnevezése 
 

Viplak Tibor elnök elmondja, hogy az Enying Város Testvérvárosi Kapcsolataiért Egyesület 
kérte az önkormányzatot egyrészt, hogy az támogassa az egyesületet, másrészt, hogy a 
Kossuth utca 26. számot tudja székhelyként használni. Ez tulajdonképpen a Bad Urach 
testvérvárosi kapcsolat ápolására szolgálna. Az Egyesület által tudnának támogatáshoz jutni. 
Ez amúgy már több mint 11 éves testvérvárosi kapcsolat. Az önkormányzat már szinte 
teljesen kivonult ebbıl, szinte már teljesen civilként mőködik. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy pontosan azért jó az egyesület létrejötte, mert 
akár az önkormányzat is támogatni tudja az Egyesületet, vagy akár Bad Urach is 
támogathatja hivatalos úton az egyesületet. Azt is el lehet árulni, hogy Bad Urach kérésre 
alapítódik az egyesület, ık szeretnének bizonyos támogatást nyújtani Enyingnek. Jövı héten 
vendégeink is érkeznek, ha jól tudom. 
 
Tolnai Zsuzsanna intézményvezetı elmondja, hogy igen, jövı héten jön két fı és 
természetesen ajándékokat is hoznak, legfıbbképp az intézményeknek. 
 
Méreg János képviselı kérdezi, hogy arról van itt szó, hogy a Bad Urach-i testvérvárosért jön 
létre az egyesület. Akkor most a többi testvérvárossal nem is foglalkozik az egyesület? 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy minden testvérvárosról szól az egyesület, de 
külön Bad Urach kérte. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy évek óta húzódó probléma, hogy az 
önkormányzat nem tud hozzájárulni a testvérvárosi kapcsolatokhoz. Ez talán megoldás lehet 
a problémára. Az pedig, hogy Bad Urach kérésére történik ez is megmutatja, hogy ık 
szándékoznak támogatást nyújtani, és eddig legtöbbször ık is tették. 
 
Buza Lajos képviselı elmondja, hogy nem a testvérvárosi kapcsolatok egyesületérıl kellene 
beszélni, hanem arról, hogy az önkormányzat hozzájárul-e a név használatához vagy sem. És 
véleménye szerint pedig igenis hozzá kell járulni, mert az olyan tevékenységet tud így 
folytatni, mely sokkal hatékonyabban ápolja majd a testvérvárosi kapcsolatokat. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy ez az elıterjesztés valóban azért van a testület 
elıtt, mert a névhasználathoz kell hozzájárulni. Az egyesületet a testület nélkül is me lehetne 
alapítani, ha más lenne a neve. És a helyhasználat miatt. 
 
Viplak Tibor képviselı ismerteti az elıterjesztés szerinti határozati javaslatot. 
 
Pıdör Gyula polgármester további kérdés, kiegészítés nem lévén kéri, hogy aki az 
elıterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
264/2013. (X. 30.) számú határozata: 
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1. Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a város 
testvérvárosi kapcsolatainak ápolására létrehozandó egyesület 
megalapítását támogatja, az „Enying Város Testvérvárosi 
Kapcsolataiért Egyesület” elnevezés használatához hozzájárul. 
 
2. Az egyesület részére székhelyhasználati engedélyt ad a 8130 
Enying, Kossuth utca 26. szám alatt. 
 
3. A testület felkéri a polgármestert a döntésbıl következı 
feladatok végrehajtására. 
 
 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 
Határidı: azonnal 
 
 

3.4 BFGÁI megkeresése (Intézményi Tanács megalakításával kapcsolatban) 
 
Viplak Tibor képviselı elmondja, hogy a Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 
igazgatója kereste meg az önkormányzatot azzal, hogy a köznevelésrıl szóló törvény alapján 
az önkormányzat delegálhat egy személyt az Intézményi Tanácsba. A Bizottság Kóródi-
Juhász Zsolt jegyzıt javasolja delegálni. Ismerteti a határozati javaslatot elıterjesztés szerint. 
 
Pıdör Gyula polgármester további kérdés, kiegészítés nem lévén kéri, hogy aki az 
elıterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
265/2013. (X. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 
köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 73. §-ában foglaltak 
alapján a Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 
intézményi tanácsába Kóródi-Juhász Zsolt jegyzıt delegálja 
tagként a települési Önkormányzat részérıl. 
 
 
Felelıs:  Kóródi-Juhász Zsolt 
Határidı:  azonnal 
 
 

Viplak Tibor képviselı átadja a szót Gebula Béla Ákos településfejlesztési ügyekért felelıs 
alelnöknek. 
 
 
3.5 Az Enyingi Polgárırség megkeresése 
 
Gbula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy a Polgárırség megkeresésérıl van szó. Az 
épület, ahol tartózkodik a polgárırség sajnos nagyon romos állapotban van és ezt kellene az 
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önkormányzatnak megfelelı állapotba hoznia. Ismerteti az elıterjesztés szerinti határozati 
javaslatot. 
 
Pıdör Gyula polgármester további kérdés, kiegészítés nem lévén kéri, hogy aki az 
elıterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
266/2013. (X. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 
mőszaki ügyintézı közremőködésével a Városi Polgárırség 
Enying Egyesület által használt ingatlanrész állapotát, állagát 
mőszaki szempontból mérjék fel, és a sürgıs javítási 
munkálatokat rendkívüli karbantartás keretében a 
Városgondnokság végezze el a dologi kiadásainak terhére. 
 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester, Eichinger József 
városgondnokság vezetı, Tóth Károly településfejlesztési 
ügyintézı 
Határidı:  azonnal 
 

 
3.6 2815 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlat 
 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy vételi ajánlatról szól az elıterjesztés. A 2815 
hrsz-ú ingatlan, mely a régi 64-es büfé területe. A Bizottság két alkalommal is tárgyalta az 
ügyet. Megtörtént a versenytárgyalás és a gyıztes részére kívánja a Bizottság értékesíteni az 
ingatlant. Ismerteti az elıterjesztés szerinti határozati javaslatot. 
 
Pıdör Gyula polgármester további kérdés, kiegészítés nem lévén kéri, hogy aki az 
elıterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
267/2013. (X. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Kolorédi Zsoltnak 8230 Balatonfüred, Balassi 
B. u. 46. száma alatti lakosnak 1700Ft/m2+ÁFA vételáron 
értékesíti az Enying 2815 hrsz-ú ingatlant. 
 
A testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlan 
értékesítésérıl szóló fentieknek megfelelı adásvételi szerzıdés 
aláírására. 
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Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  azonnal 
 

 
3.7 Balcsi Part-Ner 2013 Kft. bérleti ajánlata 
 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy a bérleti ajánlat ugyan erre a területre 
vonatkozik, de megvalósítható az ügy, mivel Kolorédi Zsolt csak áprilisban venné birtokba 
az ingatlant, addig bérbe vehetné. Megtörtént a versenytárgyalás ebben az esetben is és a 
Blacsi Part-Ner 2013 Kft. ajánlotta  a legmagasabb árat, mivel egyedül volt a 
versenytárgyaláson. Ismerteti az elıterjesztés szerinti határozati javaslatot. A határozati 
javaslatból kiderül, hogy határozott idıre szól a javaslat, ez azért van, hogy Kolorédi Úr 
idıben birtokba vehesse az ingatlant 
 
Pıdör Gyula polgármester további kérdés, kiegészítés nem lévén kéri, hogy aki az 
elıterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
268/2013. (X. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Balcsi Part-Ner 2013. Kft részére az enyingi 
2815 hrsz-ú, 200 m2 nagyságú ingatlant 6140,- Ft/hó díj 
ellenében, határozott idıre bérbe adja a mellékelt bérleti 
szerzıdésben foglaltak szerint. 
 
A testület felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására. 
 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  azonnal 
 
 

3.8 Riasztó felszerelés, karbantartás 
 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy karbantartás felülvizsgálati munkákra van 
szükség riasztórendszerekkel kapcsolatban néhány enyingi ingatlanon. Bár kitőnıen 
üzemelnek, illik ıket néha frissíteni, errıl szól a határozati javaslat, melyet elıterjesztés 
szerint ismertet. 
 
Pıdör Gyula polgármester további kérdés, kiegészítés nem lévén kéri, hogy aki az 
elıterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  
 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
269/2013. (X. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az Enying belterületi 496/4 hrsz-ú, 1240 hrsz-ú 
ingatlanokon a riasztó felszereléséhez, karbantartásához 
hozzájárul. A munka forrása a Polgármesteri Hivatal és az 
Önkormányzat tartalék elıirányzata. Felhatalmazza a jegyzıt és 
a polgármestert a munka megrendelésére és a szerzıdés 
módosítás aláírására. 
 
 
Felelı:  Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı, Pıdör Gyula 
polgármester 
Határidı: 2013. november 15. 
 
 

Pıdör Gyula polgármester átadja a szót Gebula Béla Ákos képviselınek, mivel a kérelmet az 
ı kezébe nyomták, és pontosan tudja, mirıl van szó. 

 
4.1 Tulajdonosi hozzájárulás – Szeszfızde elıtti közterület betonozásához 
 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy az idı rövidsége miatt mód már nem volt arra, 
hogy bizottság elé is be legyen terjesztve az ügy, így rendkívüli elıterjesztésként érkezett. A 
tulajdonos kérése volt, hogy a Testület minél gyorsabban döntsön a rossz idı miatt, mert 
még idıben meg szeretné valósítani a munkát. Ismerteti Sziládi Béla kérelmét. Sziládi Úr 
saját erıbıl fogja megoldani ezt a beruházást és ezt általában meg szokta köszönni a testület. 
Ezért is mertem így behozni. Ismerteti az elıterjesztés szerinti határozati javaslatot. 
 
Viplak Tibor képviselı kérdezi, hogy nincs-e ott véletlen egy átemelı szivattyú. 
 
Varga Gyula képviselı elmondja, hogy pont ugyan ez a kérés merült fel benne. Mert ez így 
nem egészen pontos, hogy a szeszfızde elıtti terület. Mert így ebbe a részbe bele esik a 6-os 
számú átemelınek a területe. Ezt akkor máshogy kellene megfogalmazni. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy a kérelemben benne van, hogy az épület 
vonaláig. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy ezek a kérdések azért nem kérdések, mert 
amikor Sziládi Béla Úr megkereste ıt, akkor ı megkérte, hogy fáradjon be a Tóth Károly 
mőszaki ügyintézıhöz és az összes mőszaki paramétert egyeztesse le. Természetesen Sziládi 
Béla Úr nem a maga ellensége és nem fog lebetonozni egy olyan területe, amit késıbb 
felszednek. De úgy gondolja, hogy semmi akadálya annak, hogy a határozati javaslatba 
belevegyék, hogy egyeztetve Tóth Károly mőszaki ügyintézıvel. 
 
Tóth Károly mőszaki ügyintézı kiegészíti, hogy a 2210 hrsz a Pálinkaház egész területe. Az 
egész terület önkormányzati terület. Valóban ezen a hrsz-on van egy átemelı, de helyileg 
teljesen a másik részre esik. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, hogy bele legyen-e véve a határozati javaslatba, hogy a 
kérelemnek megfelelıen. Kéri, hogy aki ezzel a módosítással egyetért, az kézfelemeléssel 
jelezze. 
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A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadja. 
 
 
Pıdör Gyula polgármester további kérdés, kiegészítés nem lévén kéri, hogy aki a módosított 
határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  
 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
270/2013. (X. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy 
határozott. Hogy tulajdonosi hozzájárulását adja Sziládi Béla 
kérelmének megfelelı szeszfızde elıtti 2210 hrsz-ú közterület 
lebetonozásához. 
 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  azonnal 
 

 
Pıdör Gyula polgármester egyéb napirendi pont nem lévén köszöni a megjelenést, és a nyílt 
ülést 15.50 órakor bezárja. 
 
 
 
Enying, 2013. december 6. 
 
 
 
  Pıdör Gyula     Kóródi-Juhász Zsolt 
  polgármester      jegyzı 
 
 
 
 
 
   Méreg János                 Vajda Balázs 
      hitelesítı                hitelesítı
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