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01/251-2/2014. 
JEGYZİKÖNYV  

 
Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2013. november 27-én 
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, 
Gebula Béla Ákos, Dr. Lelkes Ákos,  
Méreg János, Vajda Balázs,  
Viplak Tibor képviselık 

 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı 
Dr. Komáromi Eszter aljegyzı 
 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı 
Tóth Károly mőszaki ügyintézı 
Onody Gyula településüzemeltetési ügyintézı 
 
Nemes Diána VGMHK vezetı 

 
Gajdics Katalin jegyzıkönyvvezetı 
 
 

Jelezte távolmaradását:  Buza Lajos, 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 
Viplak Tibor képviselıket. Kéri, hogy aki a hitelesítık személyével egyetért, kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Méreg János és 
Viplak Tibor képviselıket elfogadta. 
 
Pıdör Gyula polgármester a jegyzıkönyv vezetésére felkéri Gajdics Katalint. A napirend 
ismertetése elıtt szeretne bejelenteni egy-két dolgot. Bemutatja Onody Gyulát az Enyingi 
Polgármesteri Hivatal településüzemeltetési ügyintézıjét. A másik dolog pedig, hogy a 
szennyvíz beruházáshoz az állami támogatás rátája a 84,7%-ról közel 95%-ra fel lett emelve. 
A harmadik dolog pedig, hogy szakorvosi rendelı kivitelezési idıpontja 2015. június 30-a, 
tehát addig az idıpontig át kell adni. 
A napirenddel kapcsolatban néhány módosító javaslattal kíván élni, kéri a képviselıket, 
hogy fogadják el azokat. 5.1 napirendi pontként javasolja napirendre venni a „Miko Liane 
megkeresése” tárgyú elıterjesztést. Kéri, hogy aki a napirendre való felvétellel egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze. 
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A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal a „Miko Liane megkeresése”-rıl szóló elıterjesztést 
5.1 napirendi pontként napirendre vette. 
 
Pıdör Gyula polgármester 5.2 napirendi pontként javasolja napirendre venni a „A 
Mővelıdési Ház vezetıjének a megkeresése” tárgyú elıterjesztést. Kéri, hogy aki a 
napirendre való felvétellel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal a „A Mővelıdési Ház vezetıjének a megkeresése” 
szóló elıterjesztést 5.2 napirendi pontként napirendre vette. 
 
Pıdör Gyula polgármester 5.3 napirendi pontként javasolja napirendre venni a „Vegyes 
tulajdonú vízi-közmővek üzemeltetési szerzıdése, közös vízi-közmőrendszer 
térítésmentes állami tulajdonba adásának lehetısége” tárgyú elıterjesztést. Kéri, hogy aki a 
napirendre való felvétellel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal a „Vegyes tulajdonú vízi-közmővek üzemeltetési 
szerzıdése, közös vízi-közmőrendszer térítésmentes állami tulajdonba adásának lehetısége” szóló 
elıterjesztést 5.3 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 2014. évi költségvetési koncepció  
1.2 Székely Nemzeti Tanács tájékoztató 
1.3 Társulási Megállapodás módosítása 

 
 Elıadó: Pıdör Gyula 
 polgármester 

 
2. Jegyzı, aljegyzı elıterjesztései 

2.1 Belsı ellenırzéssel kapcsolatos tájékoztatás 
2.1.1  2012. évi beszámoló vizsgálata EVÖ 
2.1.2 Óvoda átfogó ellenırzése 
2.1.3 Közbeszerzési tevékenység szabályozása 
2.1.4 Mővelıdési Ház átfogó és int. terv 
2.1.5 Mővelıdési Ház átfogó és int. terv 
2.1.6 Intézkedési tervek 
2.1.7 Monitoring stratégia 

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

 
3.3.3.3.    Pénzügyi, Humán és Településfejlesztési Bizottság elıterjesztései 

Humán: 
3.1 Kérelem – B. világosi Mészöly Géza Általános Iskola – Andrássi Patrícia 

támogatása 
3.2 Kovács Andrásné kérelme 
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Pénzügy: 
3.3  EVB kérelme 
3.4 Tinódi Lanton Sebestyén Református Iskola támogatás igénylése 
3.5  Multifunkcionális kis-traktor vásárlása START-munkaprogram bevételébıl 
Településfejlesztés: 
3.6  Tulajdonosi hozzájárulás kérése UNIGÁZ KFT részérıl 
3.7  Tulajdonosi hozzájárulás kérése SIMO VILLAMOSSÁGI KFT részérıl (István K. u. 

8.) 
3.8  Tulajdonosi hozzájárulás kérése SIMO VILLAMOSSÁGI KFT részérıl 

(Munkácsy M. u. 18.) 
 

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

4. Képviselıi elıterjesztések 
4.1 Buza Lajos tiszteletdíj  

 
 Elıadó: Buza Lajos 
         képviselı         
 

5. Vegyes ügyek 
5.1 Miko Liane megkeresése 
5.2 Mővelıdési Ház megkeresése 
5.3 Vegyes tulajdonú vízi-közmővek üzemeltetési Vegyes ügyek 

 
 Elıadó: Pıdör Gyula 
 polgármester 

 
 

1. Polgármester elıterjesztései 
1.1    2014. évi költségvetési koncepció 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy kettı határozati javaslat tartozik az 
elıterjesztéshez, a 2013.-as költségvetési év III. negyedéves teljesítésének és a 2014. évi 
költségvetésrıl szóló koncepció elfogadásáról. A bizottság megtárgyalta. Kérdezi, van-e 
valakinek kérdése, kiegészítése. 
 
Viplak Tibor képviselı elmondja, hogy a 2014. évi koncepcióval kapcsolatban. A bizottság 
valóban megtárgyalta és mivel koncepció, így a kiadás oldalát tervezhették, azonban a 
bevételi oldalon még lehetnek változások. Ami viszont pozitív, hogy az adósságállományt a 
következı évben már nem kell tovább görgetni. Az adósságkonszolidáció és a feszes helyi 
költségvetési politika miatt sikerül kihozni, hogy jövı évben talán már a fejlesztésre is jut 
pénz. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy épp ehhez a témához kapcsolódik, hogy tegnap 
a parlament elfogadta a magyar költségvetésnek a fı összegeit. És amennyiben jól emlékszik 
pont az adósság konszolidáció miatt egészítették ki 60 milliárd forinttal a költségvetés 
kiadási oldalát. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy legfıképp a gyermekétkeztetést egészítették ki. 
Kérdezi van-e valakinek kérdése, kiegészítése. További kérdés, kiegészítés nem lévén 
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ismerteti az elıterjesztés szerinti elsı számú határozati javaslatot. Kéri, hogy aki azzal 
egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
280/2013. (XI. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy „Enying Város Önkormányzat 2013. 
költségvetésének III. negyedéves teljesítését jelen határozat 1-2. 
melléklete szerint 
1.207.683,- e Ft bevétellel 
1.029.302,- e Ft kiadással jóváhagyja. 
 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı: értelemszerő 
 
 

Pıdör Gyula polgármester ismerteti az elıterjesztés szerinti kettes számú határozati 
javaslatot. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
281/2013. (XI. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a 2014. évi költségevetésrıl szóló koncepciót 
megtárgyalta és a határozat elválaszthatatlan melléklete szerint 
elfogadja. 
 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı: folyamatos 

 
 
1.2 Székely Nemzeti Tanács tájékoztató 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy Székely Nemzeti Tanács elnöke megkereste 
Enying Város Önkormányzatát azzal, hogy az támogassa az ı mozgalmukat, amit 
önkormányzatunk megtett. Határozati javaslata az, hogy a Képviselı-testület értsen egyet a 
támogatással. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. További kérdés, kiegészítés 
nem lévén kéri, hogy aki ezzel egyetért az kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
282/2013. (XI. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Székely Nemzeti Tanács – a Székelyföld 
autonómiájáért végzett – munkájával egyetért. 

 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı: értelemszerő 
 
 

1.3 Társulási Megállapodás módosítása 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy a Társulási Tanács egyik tagja, Kisláng a 2013-as 
év végén kilép. Lepsény pedig egy újabb feladatot szeretne ellátni, a gyermekjóléti 
szolgálatot. Ennek következtében módosítani szükséges a megállapodást. Hozzáteszi, hogy 
amennyiben Kisláng kilépett, Enying szavazati aránya 39%-ra növekszik. Ezzel majd 
határozottabban lehet a város érdekeit képviselni. Ismerteti az elıterjesztés szerinti 
határozati javaslatot. Kéri, hogy aki ezzel egyetért az kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
283/2013. (XI. 27.) számú határozata: 
1. Enying Város Önkormányzat Képviselı-testülete az 

elıterjesztés mellékletét képezı módosító megállapodást 
megtárgyalta és azt jóváhagyja. 
 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 
nevében – a jegyzı ellenjegyzésével – a módosító 
megállapodást Kisláng Vonatkozásában 2013. december 31-
ei, míg Lepsény tekintetében 2014. január 1-jei 
hatálybalépéssel megkösse. 
 

3. Felkéri továbbá a polgármestert, hogy a módosított 
szerzıdés egységes szerkezetbe foglalásáról gondoskodjon, 
illetve hogy kezdeményezze a Társulási tanácsnál a 
módosítások átvezetését a Törzskönyvi nyilvántartást 
vezetı szervnél. 
 
 

Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  azonnal, szerzıdés hatálybalépése tekintetében 

2013. december 31., valamint 2014. január 1-je 
 
 
Pıdör Gyula polgármester felkéri Kóródi-Juhász Zsolt jegyzıt, hogy ismertesse a 2. 
napirendi ponthoz tartozó elıterjesztéseket. 
 
2. Jegyzı, aljegyzı elıterjesztései 
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2.1 Belsı ellenırzéssel kapcsolatos tájékoztatás 
2.1.1    2012. évi beszámoló vizsgálata EVÖ 

 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı elmondja, hogy amióta a belsı ellenırzéssel foglalkozó 
kolléganı visszatért a GYED-rıl, azóta gızerıvel dolgozik és így egy újabb belsı 
ellenırzéssel kapcsolatos napirend került a Képviselı-testület elé. Hét elıterjesztés tartozik a 
napirendi ponthoz, melyet a Bizottság megtárgyalt és gyakorlatilag az összeset javasolja 
elfogadásra a Képviselı-testületnek. Kérdés esetén szívesen válaszol. Elég terjedelmes az 
anyag és egyesével kell a határozati javaslatokat elfogadni. Az elsı határozati javaslat Enying 
Város Önkormányzatának 2012. évi beszámolójának a vizsgálatáról szól. A Képviselı-
testületnek arról kellene döntenie, hogy ezt megismerte és elfogadja. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki az elsı számú 
határozati javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
284/2013. (XI. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az elıterjesztés mellékletét képezı Enying 
Város Önkormányzat 2012. évi beszámolójának vizsgálatáról 
készült jelentést megismerte és elfogadja. 
 
Felelıs:  Kóródi-Juhász Zsolt 
Határidı:  azonnal 
 
 

2.1.2 Óvoda átfogó ellenırzése 
 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı elmondja, hogy a második határozati javaslat az Enyingi 
Szirombontogató Óvoda átfogó ellenırzésérıl készült 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 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
285/2013. (XI. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az elıterjesztés mellékletét képezı 
Szirombontogató Óvoda átfogó ellenırzésérıl készült jelentést 
megismerte és elfogadja. 
 
Felelıs:  Tolnai Zsuzsanna, intézményvezetı 
Határidı:  azonnal 
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2.1.3 Közbeszerzési tevékenység szabályozása 

 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı elmondja, hogy a harmadik határozati javaslat Enying Város 
Önkormányzatának közbeszerzési tevékenységérıl készült jelentés 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 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
286/2013. (XI. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az elıterjesztés mellékletét képezı Enying 
Város Önkormányzat közbeszerzési tevékenységérıl készült 
jelentést megismerte és elfogadja. 

 
Felelıs:  Kóródi-Juhász Zsolt 
Határidı:  azonnal 
 
 

2.1.4 Mővelıdési Ház átfogó és int. terv 
 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı elmondja, hogy a negyedik határozati javaslat a Mővelıdési Ház 
és Könyvtár átfogó ellenırzésérıl készült jelentés 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 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
287/2013. (XI. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az elıterjesztés mellékletét képezı Mővelıdési 
Ház és Könyvtár átfogó ellenırzésérıl készült jelentés 
megismerte és elfogadja. 
 
Felelıs:  Nemes Diána, intézményvezetı 
Határidı:  azonnal 
 
 

2.1.5 Mővelıdési Ház átfogó és int. terv 
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Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı elmondja, hogy az ötödik határozati javaslat az átfogó ellenırzés 
kapcsán elkészült intézkedési tervet tartalmazza. A megismerésérıl és elfogadásáról szól. 
 
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 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
288/2013. (XI. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az elıterjesztés mellékletét képezı a 
Mővelıdési Ház és Könyvtár átfogó ellenırzéséhez készült 
intézkedési tervet megismerte és elfogadja. 
 
Felelıs:  Nemes Diána, intézményvezetı 
Határidı:  azonnal 
 
 

2.1.6 Intézkedési tervek 
 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı elmondja, hogy korábban az Adó-Computer Kft. végezte a belsı 
ellenırzéseket és gyakorlatilag az elvégzett ellenırzéseinek a megállapítására készült. Ezt 
már a GYED-rıl visszatért belsı ellenır készítette el. A hatos határozati javaslat ennek a 
megismerésérıl és elfogadásáról szól. 
 
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 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
289/2013. (XI. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az elıterjesztés mellékletét képezı az Adó-
Computer Kft. által elvégzett ellenırzések megállapításaira tett 
intézkedési terveket megismerte és elfogadja. 
 
Felelıs:  Kóródi-Juhász Zsolt 
Határidı:  azonnal 
 
 

2.1.7 Monitoring stratégia 
 

Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı elmondja, hogy a hetes határozati javaslat a monitoring stratégia 
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 hetes számú határozati javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
290/2013. (XI. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az elıterjesztés mellékletét képezı Monitoring 
stratégiát megismerte és elfogadja.  
 
Felelıs:  Kóródi-Juhász Zsolt 
Határidı:  azonnal 

 
 
Gebula Béla Ákos képviselı 15:14 órakor technikai szünetet kér, melyet Pıdör Gyula polgármester 
megad. Az ülés 15:15 órakor folytatódik. 
 
Pıdör Gyula polgármester átadja a szót Viplak Tibor bizottsági elnöknek, hogy ismertesse a 
bizottsági elıterjesztéseket. 

 
3. Pénzügyi, Humán és Településfejlesztési Bizottság elıterjesztései 

3.1 Kérelem – B. világosi Mészöly Géza Általános Iskola – Andrássi Patrícia támogatása 
 
Viplak Tibor képviselı köszöni a szót és rögtön át is adja a humán ügyekért felelıs 
alelnöknek, hogy ismertesse az elıterjesztést. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı köszöni a szót. Elmondja, hogy az elsı pont arról szól, hogy a 
balatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskola megkereste az önkormányzatot azzal, hogy 
Enying Város Önkormányzata támogassa Andrássi Patrícia 8. osztályos tanulót, hogy az 
arany János tehetséggondozó programban részt tudjon venni. A Bizottság megtárgyalta az 
ügyet és leszögezte, hogy büszke erre a tanulóra, épp ezért elviekben támogatja a tanulót. 
Ismerteti a határozati javaslatot. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, 
kiegészítés nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
291/2013. (XI. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
támogatja, hogy Andrássi Patrícia nyolcadik évfolyamos tanuló 
/ Anyja neve: Simon Tímea /, Enying képviseletében részt 
vegyen az Arany János Tehetséggondozó Programban. 
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Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elviekben 
támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud nyújtani 
számára. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a tanuló Arany János 
Tehetséggondozó Programba történı jelentkezéshez készült 
pályázatát és a jelen határozatot az alábbi határidıre a tanuló 
által elsı helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg. 
 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  2013.december 12. 
 
 

3.2 Kovács Andrásné kérelme 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı elmondja, hogy sajnálatos módon Kovács Andrásné háza 
megrongálódott ezért a leomlott lakóházat valamilyen formában fel kell újítani. Ehhez kéri 
az önkormányzat segítségét úgy, hogy az saját lehetıségeibıl téglát vagy faanyagot 
bocsásson a rendelkezésére. A bizottság ezt is megtárgyalta. Faanyag, amit házfelújításhoz 
lehetne használni, az nincs, azonban bontott téglája az önkormányzatnak van. Ismerteti az 
elıterjesztés szerinti határozati javaslatot. 

 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, 
kiegészítés nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
292/2013. (XI. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Kovács Andrásné (8130 Enying, Vár u. 36. sz. 
alatti lakos) részben leomlott lakóházának felújításához 500 db 
bontott téglát biztosít. 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  2013.december 12. 

 
 

3.3 EVB kérelme 
 

Viplak Tibor elnök elmondja, hogy Enying város Bölcsıdéjének a vezetıje fordult a testület 
felé, hogy a teljesítményösztönzı juttatás kifizetését a testület engedélyezze. Hogy az 
intézmények ne egyesével adják be a kérelmeket, így úgy döntött a Bizottság, hogy minden 
intézményre kiterjeszti a határozatát. Ismerteti az elıterjesztés szerinti határozati javaslatot. 
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Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, 
kiegészítés nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
293/2013. (XI. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
Enyingi Városi Bölcsıde Vezetıjének kérelmét, a teljesítmény 
ösztönzési juttatás kifizetését engedélyezi. A juttatás a többi 
intézményben is kifizethetı. 
 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  azonnal 
 
 

3.4 Tinódi Lanton Sebestyén Református Iskola támogatás igénylése 
 
Viplak Tibor képviselı elmondja, hogy az iskola a közétkeztetı cég változása miatt szerettek 
volna támogatást kérni az önkormányzattól. A bizottság hosszan tárgyalta ezt a kérdéskört 
és arra jutott, hogy forráshiány miatt nem tudja támogatni az iskolát. Ismerteti az 
elıterjesztés szerinti határozati javaslatot. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése.  
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı hozzáteszi, hogy nem csak forráshiány miatt, hanem illetékesség 
hiánya miatt sem tudja az önkormányzat támogatni az iskolát. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy a bizottság valóban nagyon hosszasan tárgyalta 
a kérdést. Ha nem is csak a forráshiány, de diszkrimináció lenne a másik iskolába járó 
gyerekekkel szemben a külön támogatás, pontosan az illetékesség hiánya miatt. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdés, kiegészítés nem lévén kéri, hogy aki a határozati 
javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
294/2013. (XI. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Tinódi 
Lantos Sebestyén Református Általános Iskola kiegészítı 
támogatás igénylését – forráshiány miatt – nem támogatja. 
 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  azonnal 
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3.5 Multifunkcionális kis-traktor vásárlása START-munkaprogram bevételébıl 
 
Viplak Tibor képviselı elmondja, hogy pozitív dolog, hogy a Start-munkaprogram 
bevételébıl annyi pénz összegyőlt, hogy a városgondnokság vezetıje egy Husquarna típusú 
munkagépet vásárolna. Hozzá jönne egy hótoló lap megvásárlása. Fontosnak tartja, hogy a 
város tulajdonában legyenek olyan gépek, amivel ezeket a feladatokat maximálisan el lehet 
látni. Ezért a bizottság támogatta ezt a javaslatot. Ismerteti az elıterjesztés szerinti határozati 
javaslatot. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy mondanivalója kapcsolódik ugyan a napi rendi 
ponthoz, de mégis más irányba vonul. Tóth Károly mőszaki ügyintézınek teszi fel kérdését. 
Az önkormányzat kiküldött az enyingi lakosoknak egy kérdıívet, ami arról szólt, hogy ki 
milyen eszközzel tudna segíteni a városnak egy esetleges vészhelyzetben. 
 
Tóth Károly mőszaki ügyintézı elmondja, hogy a kérdıív 40%-a visszaérkezett. 
 
Pıdör Gyula polgármester hozzáteszi, hogy természetesen, aki nem küldte vissza a 
kérdıívet és veszélyhelyzet esetén felajánlja a megfelelı eszközét, akkor a város azt is 
szívesen veszi. Remélhetıleg olyan veszélyhelyzet nem lesz, ahol elrendelés van. Elmondja, 
hogy a Husquarna gép, amit venni akar az önkormányzat, az főnyíró eredetiben és rá lehet 
szerelni egy hótoló lapátot is. 
 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı elmondja, hogy javasolja a határozati javaslat 
kiegészítését azzal, hogy „a beérkezett három árajánlat közül, mely a határozat 
elválaszthatatlan mellékletét képezi”, mivel ez a gép már úgy lett kiválasztva. 
 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı elmondja, hogy a három ajánlat az ott is volt a bizottság elıtt, 
úgy lett kiválasztva. 
 
Nyikos István alpolgármester elmondja, hogy ha jól tudja, akkor a parlament megszavazta, 
hogy a közmunkásokat is be lehet fogni veszélyhelyzet esetén katasztrófa elhárításhoz. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy összességében az önkormányzat 44 embert tud 
ilyen esetben alkalmazni nappali mőszakban, amennyiben megszavazzák akkor természetesen 
pótlék ellenében más mőszakba is bevonhatóak. Amennyiben a kormány katasztrófahelyzetet 
hirdet, akkor bárki, bármilyen formában bevonható, megfelelı munkavédelmi eszközökkel 
ellátva és pótlékokkal. További kérdés, kiegészítés nem lévén kéri, hogy aki a kiegészített 
határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
295/2013. (XI. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
határozat elválaszthatatlan mellékletét képezı beérkezett három 
árajánlat közül kiválasztotta és engedélyezi a Husqvarna LT 154 
típusú kis traktor és tartozékai (hótolólap, hólánc, sószóró), 
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valamint a Belorus 820.4 traktorhoz hótoló lap megvásárlását a 
START-munkaprogram bevételének terhére. 
 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  azonnal 
 
 

Viplak Tibor képviselı átadja a szót Gebula Béla Ákos településfejlesztési ügyekért felelıs 
alelnöknek. 
 
3.6 Tulajdonosi hozzájárulás kérése UNIGÁZ KFT részérıl 
 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását 
kell, hogy adja gáz, illetve villamos energia hálózat bıvítés kapcsán. Az elsı pont a 
Balatonbozsok Kertalja utcával kapcsolatos. 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, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
296/2013. (XI. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a mellékletben található tervdokumentáció 
(helyszínrajz és keresztszelvény) alapján tulajdonosi 
hozzájárulását adja az Enying-Balatonbozsok, Kertalja u. 9.sz. 
(277/1 hrsz.) ingatlan utólagos földgáz leágazó vezeték 
építésének kapcsán az önkormányzat tulajdonát képezı Enying 
270 hrsz.-ú ingatlan igénybevételéhez. A Kivitelezıt kötelezi, 
hogy a munkálatok befejezésekor az eredeti állapotot állítsa 
vissza. 
 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı: azonnal 
 

 
3.7 Tulajdonosi hozzájárulás kérése SIMO VILLAMOSSÁGI KFT részérıl (István K. u. 

8.) 
 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy a következı pont az István király utca villamos 
energia hálózat bıvítésével kapcsolatos. 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. 
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A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
297/2013. (XI. 27.) 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, István király u. 8.sz. (1991. hrsz.) 
ingatlan villamos energia ellátásához, az Enying, 2011/2. hrsz.-
ú ingatlan (István király u.) igénybevételével. A Kivitelezıt 
kötelezi, hogy a munkálatok befejezésekor az eredeti állapotot 
állítsa vissza. 
 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı: azonnal 
 
 

3.8 Tulajdonosi hozzájárulás kérése SIMO VILLAMOSSÁGI KFT részérıl (Munkácsy 
M. u. 18.) 

 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy az utolsó településfejlesztési napirendi pont a 
Munkácsi Mihály utca villamos energia hálózatának bıvítésével kapcsolatos. 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, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
298/2013. (XI. 27.) 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, Munkácsy M. u. 18.sz. (1584. 
hrsz.) ingatlan villamos energia ellátásához, az Enying, 1612. 
hrsz.-ú ingatlan (Mukácsy M. u.) igénybevételével. A 
Kivitelezıt kötelezi, hogy a munkálatok befejezésekor az eredeti 
állapotot állítsa vissza. 
 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  azonnal 
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4. Képviselıi elıterjesztések 
4.1 Buza Lajos tiszteletdíj 
 

Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy ezt a napi rendi pontot Buza Lajos képviselı 
terjesztette volna elı, de sajnos nem ért ide az ülésre. Felkéri Kóródi-Juhász Zsolt jegyzıt, 
hogy ismertesse az elıterjesztést. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı kérdezi, hogy nem kellene-e megvárni a képviselıt, mivel 
felajánlásról van szó és azzal meg lehetne tisztelni, hogy jelen van, amikor megbeszélésre 
kerül a téma. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy egyetért az elıtte szólóval, már csak azért is, ha 
netán pontatlanság adódna, akkor a felajánló nem tud reagálni a kérdésre. Javasolja, hogy 
legyen levéve napirendrıl. 
 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı elmondja, hogy az elıterjesztés ki lett küldve a képviselı úrnak, 
aki tett rá észrevétel. Ezek pirossal vannak jelölve az elıterjesztésben. Ez javítva lett, látta és 
jelezte, hogy így jó az elıterjesztés. Gyakorlatilag a képviselı úr nevében lett megírva, ı kérte 
fel a jegyzıt, hogy legyen megírva a szerzıdés tervezet és az elıterjesztés is. Le lehet ugyan 
venni napirendrıl, azonban már kétszer legalább volt testület elıtt és sajnos még nem lett 
megtárgyalva különbözı okok miatt és nem biztos, hogy a képviselı úr szeretné, ha még 
egyszer testület elé kellene, hogy kerüljön, mert most sem lett megtárgyalva. Javasolja a 
szünetet, hogy telefonon egyeztessenek a képviselı úrral, hogy mi az ı szándéka. Lehet-e 
jelenlétén kívül tárgyalni az kérdést. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy ennek tükrében visszavonja saját javaslatát, 
hogy legyen levéve napirendrıl. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı elmondja, hogy nem arról van szó, hogy napirendrıl lekerül, 
hanem hogy megtisztelik a képviselıt valamivel. 
 
Pıdör Gyula polgármester 15:30 órakor 5 perc szünetet rendel el. Az ülés 15:32 órakor folytatódik. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı a javaslatát, hogy legyen levéve napirendrıl, továbbra is 
fenntartja. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy annak tükrében, hogy a telefonbeszélgetésben a 
Buza Lajos képviselı úr azt kívánta, hogy ma mindenképp legyen megbeszélve, javasolja, 
hogy mégse legyen levéve a napirendrıl. Nyilván oka van, hogy ebben az évben szeretné ezt 
még megtenni. 
 
Viplak Tibor képviselı csatlakozik Gebula Béla Ákos képviselı véleményéhez. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı elmondja, hogy ezt az elıterjesztést tegnap még nem látta, csak 
most az ülés elıtt, mikor bekapcsolta a gépét. Terjedelmes az anyag, nem tudja ki 
tanulmányozta már át, de egy biztos, hogy amit a Búza képviselı úr kér ezzel kapcsolatban, 
azt teljesíteni kell. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, hogy aki Dr. Lelkes Ákos képviselı javaslatával egyetért, 
az kézfelemeléssel jelezze. 
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A képviselı-testület 3 igen, 4 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a napirendrıl való levételt 
leszavazta. 
 
Pıdör Gyula polgármester felkéri Kóródi-Juhász Zsolt jegyzıt, hogy ismertesse az 
elıterjesztést. 
 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı elmondja, hogy Buza Lajos képviselı úr már többször jelezte, 
hogy a felhalmozódott tiszteletdíját szeretné valamilyen jótékony célra felajánlani. Végül 
megfogalmazott egy ilyen célt, a „Jó tanuló, jó sportoló!” diákokat szeretné megjutalmazni. 
Célja, hogy egy támogatási szerzıdés keretében a lemondott tiszteletdíjának összegét, ami 
jelen pillanatban 1.697.039,- Ft a képviselı-testület az Enying Török Bálint Iskoláért 
Alapítványnak adná át azzal a kötöttséggel, hogy az Alapítvány ezt az összeget egy betéti 
számlára helyezi és a kamatból kerülnének támogatásra azok a diákok, akik megfelelnek a 
feltételeknek, pályázati felhívásnak. A pályázati felhívást a Testület szintén az alapítványra 
bízná, ugyanakkor az egyetértés jogát fenntartaná, mi azt jelenti, hogy a pályázati felhívás 
csak akkor lenne érvényes, ha azt az Alapítvány idıre kidolgozza, beterjeszti a Képviselı-
testület elé, és az jóváhagyja azt. A szerzıdés valóban elég hosszú, 12 pontból áll, a Buza 
képviselı Úr ezt megkapta, áttanulmányozta és a tartalmával teljesen egyetért. Amennyiben 
lemondott a tiszteletdíjáról a rendelkezési joga megszőnik, javaslattételi joga még fennáll, 
azonban a Képviselı-testület határozza meg, hogy mire fordítja ezt az összeget. Az 
elıterjesztés elfogadásához minısített többség kell. 
 
Pıdör Gyula polgármester további kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki az 
elıterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel jelezze. 

 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
299/2013. (XI. 27.) számú határozata: 
1.  Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
elfogadja Buza Lajos képviselı 2011. április-október havi, 
továbbá a 2012. évi tiszteletdíjáról való – alábbiak szerinti – 
lemondását. 
 

− 19 havi tiszteletdíjról (összesen 1.444.432,-Ft) lemond 
azzal, hogy a képviselı-testület támogatja, hogy az így 
felszabaduló – járulékokkal növelt, hideg-aszfalt 
költségekkel csökkentett – összesen 1.697.039,-Ft-ot az 
elıterjesztı javaslatára az Enyingi Török Bálint Iskoláért 
Alapítvány részére kerüljön átadásra, azzal, hogy ezt az 
összeget az alapítvány a számlavezetı pénzintézeténél 
lekötni köteles, és annak éves kamatából a „Jó tanuló, jó 
sportoló” gyermekeket kívánja támogatni, a tıke összeget 
nem csökkentheti. 

− A támogatási szerzıdés alapján az alapítvány 
kötelezettsége, hogy 2013. december 31-ig az elızı pontban 
említett „Jó tanuló, jó sportoló” gyermekek támogatására 
pályázati felhívást dolgozzon ki, melyben megállapítja a 
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pályázati feltételeket, a gyermekek teljesítményének 
mérését, a támogatási feltételeket. 

− Az így kidolgozott pályázati rendszert legkésıbb 2014. 
január 15-ig a képviselı-testület elé terjeszti. A testület 
fenntartja egyetértési jogát, így a pályázatot akkor lehet 
érvényesen meghirdetni, ha a képviselı-testület annak 
feltételrendszerét elfogadta. A pályázatot elsı alkalommal 
a 2014/2015 tanév második félévében lehet meghirdetni, a 
pályázatban díjazottak részére a tanév végén kerülhet sor a 
támogatás átadására. 

− A fentiek megvalósulása érdekében a testület a mellékelt 
szerzıdés tervezetet elfogadja, felkéri a polgármestert, 
hogy az önkormányzat nevében azt írja alá. 

 
2. A testület felkéri továbbá a Polgármesteri Hivatalt, hogy 
az elıirányzat-módosítást az önkormányzat elıirányzat-
nyilvántartásban szerepeltesse és a költségvetési rendelet 
módosításakor az elıirányzat-módosítást vezesse át. 
 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  azonnal 
 

 
5. Vegyes ügyek 
5.1 Miko Liane megkeresése 
 
Pıdör Gyula polgármester felolvassa a kérelmet. Elmondja, hogy a Képviselı-testületnek 
volt egy korábbi döntése, hogy a telek egy enyingi lakos számára eladásra kerül. A terület a 
64-es út mellett található. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı elmondja, hogy szerinte nem latolgatni, hogy mi áll a kérelem 
mögött, a kérdés, hogy a Képviselı-testület támogatja-e a kérelmet vagy sem. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. További kérdés, 
kiegészítés nem lévén javasolja elfogadásra, hogy a kérelemnek megfelelıen a bérleti 
szerzıdés közös megegyezéssel legyen megszüntetve. 

 
 

A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
300/2013. (XI. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Miko Liane Edith kérelmére az Enying 
külterület 0118/4 hrsz-ú területre vonatkozó bérleti szerzıdést 
közös megegyezéssel megszünteti. 
 
Felkéri a polgármestert a megszüntetésrıl szóló megállapodás 
aláírására. 
 
 



 

18/21 

 

Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  azonnal 
 
 

5.2 Mővelıdési Ház megkeresése 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy Nemes Diána a Mővelıdési Ház vezetıje 
kéréssel fordult a testület felé, majd a kérelmet felolvassa. Kérdezi van-e valakinek kérdése, 
kiegészítése. Kérdés, kiegészítés nem lévén kéri, hogy aki a kéréshez hozzájárul, az 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
301/2013. (XI. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 
vezetıjének – a határozat melléklete szerinti - kérelméhez 
hozzájárulását adja, melynek keretében engedélyezi, hogy az 
Intézmény többletbevételének terhére a kérelemben szereplı 
összeg erejéig székeket és asztalokat vásároljanak. 
 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  azonnal 
 
 

5.3 Vegyes tulajdonú vízi-közmővek üzemeltetési Vegyes ügyek 
 

 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy a tekeresi vízmőrıl van és felkéri Kóródi-Juhász 
Zsolt jegyzıt, hogy ismertesse az elıterjesztést. 
 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı elmondja, hogy a DRV Zrt.-tıl érkezett a november 22-i postával 
egy megkeresés, mely gyakorlatilag november 25-én került iktatásra és utána kezdtek el vele 
foglalkozni. Ezért került be rendkívüli elıterjesztésként az ügy. A DRV Zrt. levele elég 
hosszú, így nem is lett csatolva, a levél lényegi tartalmát próbálta összefoglalni. Két verziót 
vázol föl. Azt kell tudni errıl az alsó-tekeresi vízi-közmő hálózatról, hogy egyrészt a Magyar 
Államnak és más önkormányzatoknak a közös tulajdonában van a rendszer. A Vízi-közmő 
törvény szerint ahhoz, hogy ott egy végleges üzemeltetési szerzıdést kaphasson, illetve erre 
mőködési engedélyt kapjon, mivel most csak ideiglenes 6 hónapos határozott idejő 
mőködési engedéllyel rendelkezik, amit a Magyar Energetikai és Közmő Szabályozási 
Hivatal állított ki a részére, tehát a végleges engedély beszerzéséhez gyakorlatilag egy 
együttmőködési megállapodást kell kötnie a tulajdonosok képviselıivel és a DRV-t egy 
szerzıdés keretében meg kell bízni. Egy akkreditált céggel vagyonértékelést kell végeztetni a 
szerzıdéskötéshez. A vagyonértékelés költségei a közmőtulajdonosok tulajdonosi hányad 
arányában terhelik a tulajdonosokat, amennyiben ellenkezı értelmő megállapodás nincsen 
köztük. Az is kérdéses, hogy a közös tulajdonban lévı közmővagyont ki képviselheti ebben 
az eljárásban, mert a jogszabály szerint amennyiben a magyar államnak a közmővagyonban 
lévı tulajdonosi érdekeltsége legalább 50% felett van, akkor automatikusan az MNV Zrt. 
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gyakorolja ezeket a képviselt jogokat. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy ezzel az 
akkreditált céggel történı vagyonértékelés elvégzését egy adott idıpontban kell elvégezni és 
ez egy költséges eljárás lenne, arról nem beszélve, hogy mindenki tudja azt, hogy az alsó-
tekeresi közmőhöz tartozó egyes vagyonelemek, például a víztorony elég sok problémát 
jelentenek az önkormányzatnak. Minden évben különféle statikai méréseket kell végezni, 
illetve helyreállítások szükségesek. A csapadékvíz elvégzésére földmunkák történtek, ezek 
folyamatos költségként jelentkeznek és az ebbıl befolyó használati díjak, amit a DRV Zrt. a 
koncessziós szerzıdés alapján az önkormányzatnak fizet nemhogy nem nyújtanak fedezetet, 
hanem nevetségesen alacsonyak ahhoz képest, amilyen költségek ott generálódnak. 
Fentiekre tekintettel van egy másik megoldási lehetıség, amit a DRV Zrt. szintén felvetett a 
levelében, hogy lehetıség van arra, hogy a közös tulajdon olyan módon kerüljön 
megszüntetésre, hogy Enying Város Önkormányzata az Alsótekeres-pusztai vízi-közmő 
rendszerben fennálló tulajdon jogát térítésmentes állami tulajdonba adná. Ehhez a 
Képviselı-testületnek határozatot kell hoznia, hogy kíván-e élni ezzel a lehetıséggel. Ami 
tovább bonyolítja a helyzetet, hogy 10 millió forint fölötti kataszteri értéke van ennek a 
közmővagyonnak, így az SZMSZ szerint név szerinti szavazást kell lefolytatni. Vagyis, ha a 
képviselı-testület úgy dönt, hogy elfogadja az elıterjesztés szerinti határozati javaslatot, 
akkor mindenképp név szerinti szavazást kell lefolytatni. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Hozzáteszi még, 
hogy ez az a terület, ahol az önkormányzat a költségekhez hozzájárul az adókból befolyt 
pénzbıl, mivel a lakosság ugyan annyit fizet, mint Enyingen és a különbözetet a város állja. 
 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı kiegészíti, hogy az elıterjesztés azért került a mostani ülésre, 
mivel ha a testület ezt térítésmentesen fel kívánja ajánlani az állam javára, abban az esetben a 
DRV Zrt.-nek az ideiglenes mőködési engedélye miatt ezt 2013. december 10. napjáig meg 
kell tennie. Az elıterjesztés azonban ma került a végeleges formájába. 
 
Pıdör Gyula polgármester ismerteti a határozati javaslatot. Kérdezi van-e valakinek kérdése, 
kiegészítése. 
 
Vajda Balázs képviselı elmondja, hogy két kérdése van. Az elsı, hogy a vízellátás 
veszélyeztetve van-e. A másik kérdése pedig, hogy amennyiben az államnak át van adva a 
tulajdon, akkor Enying Önkormányzatának még hozzá kell-e járulnia a díjkülönbözethez. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy az ellátás semmi esetre nem szőnik meg, az 
folyamatos marad. A hozzájárulás kérdésével kapcsolatban volt vita a testületi ülésen kívül, 
ı maga bízik benne, hogy nem, mivel az nagyon magas. A törvénynek a célja is az, hogy 
talán 9 nagyot hoznak létre. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy nem valószínő, hogy tud a kérdésben ilyen 
gyorsan dönteni. Ez ennél nagyobb horderejő kérdés, hogy csak így döntsön. Tartózkodnia 
kell, mert az ülés elıtt jött be az anyag és nem tudta az egészet átnézni. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı elmondja, hogy osztja az elıtte szóló véleményét. Annak pedig 
semmi értelme, hogy tartózkodások legyen, mert akkor ennek a lehetısége is elmegy. A cél 
nem kellene, hogy az legyen-e, hogy az anyagot jobban át lehessen tanulmányozni, majd 
idıben dönteni róla. 
 
Viplak Tibor képviselı is egyetért az elıtte szólókkal. Javasolja levenni napirendrıl az 
elıterjesztést. 
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Pıdör Gyula polgármester javasolja, hogy akkor mivel a következı testületi ülés december 
11-én lenne, de az már késı, mert a kérdéses ügy határideje december 10., akkor legyen a 
bizottsági ülés napján egy rendkívüli testületi ülés december 9-én. További kérdés, 
hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a napirendrıl való levétel javaslatával egyetért, az 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az 5.3-as pontot a napirendrıl levette. 
 
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                 Viplak Tibor 
      hitelesítı                hitelesítı
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