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01/251-2/2014. 
 
 

JEGYZİKÖNYV  
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2013. december 9-én 

tartott  r e n d k í v ü l i   n y í l t  ülésérıl 
 
 
Helye:    Polgármesteri Hivatal, polgármesteri iroda 
    8130 Enying, Kossuth u. 26. 
 
Jelen vannak:   Pıdör Gyula polgármester, 

Nyikos István alpolgármester, 
Buza Lajos, Gebula Béla Ákos,  
Dr. Lelkes Ákos, Méreg János, 
Vajda Balázs, Viplak Tibor képviselık 

 
Dr. Komáromi Eszter aljegyzı 
 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı 
Szuntheimer Edina szociális ügyintézı 
Tóth Károly mőszaki ügyintézı 
Onody Gyula településüzemeltetési ügyintézı 
 
Vendégek jelenléti ív szerint 

 
Gajdics Katalin jegyzıkönyvvezetı 

 
 
Jelezte távolmaradását:  Varga Gyula képviselı 
 
 
Pıdör Gyula polgármester az ülést 17.16 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselık 
határozatképes számban megjelentek, létszámuk 8 fı. A jegyzıkönyv hitelesítésére felkéri 
Nyikos István és Gebula Béla Ákos képviselıket. Kéri, hogy aki a hitelesítık személyével 
egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Nyikos István és 
Gebula Béla Ákos képviselıket elfogadta. 
 
Pıdör Gyula polgármester a jegyzıkönyv vezetésére felkéri Gajdics Katalint. A napirend 
ismertetése elıtt módosító javaslattal kíván élni, kéri a képviselıket, hogy fogadják el azt. 2. 
napirendi pontként javasolja napirendre venni az „Feladat-ellátási (átvállalási) szerzıdés 
módosítása” tárgyú elıterjesztést. Kéri, hogy aki a napirendre való felvétellel egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az „Feladat-ellátási (átvállalási) szerzıdés 
módosítása”-ról szóló elıterjesztést 2. napirendi pontként napirendre vette. 
 
Pıdör Gyula polgármester - egyéb módosító javaslat nem lévén - kéri, hogy aki a módosított 
napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
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A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta. 
 
Napirend: 
Nyílt ülés   
 
 

1. DRV megkeresése 
 
2. Feladat-ellátási (átvállalási) szerzıdés módosítása 
 

 
  Elıadó: Pıdör Gyula  

                     polgármester 
 
 
 

1. DRV megkeresése 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy az imént tartott bizottsági ülésen a téma 
átbeszélésre került jó néhány felvetéssel. A Bizottság szavazata 2 igennel és 2 tartózkodással 
zárult. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Saját véleménye alapján elmondja, 
aggályai vannak, hogy a munka, melyet nyáron víztelenítés címén elvégeztek, télen megállja-
e a helyét. Attól tart, hogy egy-két éven belül az egész burkolatot fel kell verni és egy jobb 
minıségőt nagyobb költséggel megcsinálni. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı elmondja, hogy az egyik személy, aki tartózkodott, az ı volt. 
Végiggondolt mindenféle dolgot ezzel kapcsolatban. Nem szokta ugyan megváltoztatni a 
véleményét, de úgy gondolja, hogy több nem lesz, csak kevesebb, így most ı igennel 
szavazna. 
 
Pıdör Gyula polgármester ismerteti az elıterjesztés szerinti határozati javaslatot. Elmondja, 
hogy a döntéshez név szerinti szavazás szükséges. Felkéri Dr. Komáromi Eszter aljegyzıt, 
hogy bonyolítsa le a név szerinti szavazást. 
 
Dr. Komáromi Eszter aljegyzı egyesével szólítja a képviselıket és kéri, hogy az igen, nem 
vagy tartózkodom szavak hangos kimondásával szavazzanak. 
 

- Buza Lajos képviselı igennel szavazott 
- Gebula Béla Ákos képviselı igennel szavazott 
- Dr. Lelkes Ákos képviselı igennel szavazott 
- Méreg János képviselı tartózkodik 
- Nyikos István alpolgármester igennel szavazott 
- Vajda Balázs képviselı tartózkodik 
- Viplak Tibor képviselı igennel szavazott 
- Pıdör Gyula polgármester igennel szavazott 

 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
302/2013. (XII. 09.) számú határozata: 
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1. Enying Város Önkormányzat Képviselı-testülete az 
Enying-Alsótekerespuszta víziközmő rendszerben fennálló 
tulajdonjogát térítésmentes állami tulajdonba kívánja adni. 
 
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 
nevében a szükséges intézkedéseket és jognyilatkozatokat az 1. 
pontban foglaltaknak megfelelıen tegye meg. 
 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  2013. december 10. 
 
 
 

2. Feladat-ellátási (átvállalási) szerzıdés módosítása 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, hogy a háziorvosi anomáliákkal kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, hozzászólása. 
 
Méreg János képviselı elmondja, hogy tulajdonképpen nincs más lehetıség, a határozati 
javaslattal egyetért, azonban javasolja, hogy a határozati javaslat fejezıdjön be ott, hogy a 
módosított feladat-ellátási szerzıdés módosítását elfogadja a Képviselı-testület. Ne legyen 
hozzátéve, hogy a polgármester így vagy úgy, stb. Félreértés ne essék, ez nem jelenti azt, 
hogy nem bízik meg a Polgármester vagy a Jegyzı Úrban, azonban nagyon reméli, hogy 
ezzel a Feladat-ellátási szerzıdéssel már nem kell tovább foglalkoznia a Képviselı-
testületnek. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı elmondja, hogy ez a hozzászólás valahol összecseng az ı 
véleményével, azonban ez egy olyan kritikus szegmens, hogy nem bánja, ha a Képviselı-
testület többször megtárgyalja, minthogy csak úgy elsiklana felette. Ha módosítást 
szeretnének a határozati javaslatban, akkor javasolja az aljegyzı asszony javaslatát, hogy az 
adminisztratív módosításokról dönthessen a polgármester saját hatáskörben. 
 
Pıdör Gyula kérdezi Méreg János képviselıt, hogy csatalakozik-e ehhez a javaslathoz és 
akkor egy szavazás történik. 
 
Méreg János képviselı elmondja, hogy nem, hozzászólni szeretne. Úgy gondolja, hogy elég 
sőrőn van rendkívüli ülés az enyingi önkormányzatnál, így határidıbıl nem csúszik ki 
senki. Így nem baj, ha egy-egy ilyen rendkívüli ülés alkalmával mindenki jelenléte mellett 
végig van beszélve a téma, amennyiben most az ı javaslatát fogadja el a testület. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı kérdezi Méreg János képviselıt, hogy akkor ha véletlen történik 
egy adószám elgépelés, akkor üljön össze ez miatt az egész Testület és szavazzanak a 
módosításról? 
 
Méreg János képviselı kérdezi, hogy de miért történne ilyen. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, mert aki dolgozik, az hibázik és bizony történt már. 
 
Méreg János képviselı elmondja, hogy akkor viszont a polgármester vagy jegyzı 
felhatalmazásával korrigálni lehet ezeket a hibákat. 
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Pıdör Gyula polgármester a többi képviselıvel egyhangban elmondja, hogy ez a nem 
lényegi, vagyis adminisztratív változás, amire gondoltak. Jogászok készítették a szerzıdést 
és rossz volt benne a dátum, a cégjegyzékszám, stb. Ilyen pici hibák miatt újra és újra 
szerzıdést kell módosítani. 
 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı elmondja, hogy az OEP kifogása egyik esetben például 
az volt, hogy a doktornı cégének az elnevezése a szerzıdésben nem egyezett a cégbíróságnál 
bejegyzettek alapján, mert abban csupa nagybetővel van írva, a szerzıdésben meg kisbető is 
volt. 
 
Dr. Komáromi Eszter aljegyzı elmondja, hogy a határozati javaslatot pontosítani lehet azzal, 
hogy adminisztratív jellegő kérdésekben nem szükséges a Képviselı-testület határozata. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy az egész nevetséges, mert ezek szerint a 
Képviselı-testület nem bízik a polgármesterben, jegyzıben, aljegyzıben, hogy meg tudják 
határozni, hogy mi lényegi, illetve nem lényegi módosítás. Múltkor a közterület használattal 
kapcsolatosan kapott a polgármester saját körő felhatalmazást, most meg nem akar dönteni a 
Testület arról, hogy adminisztratív dolgokat javíthasson saját hatáskörben? 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı elmondja, hogy amit ı mondott, abba ez pontosan belefér. 
 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı elmondja, hogy inkább kiegészíteni kellene a határozati 
javaslatot, méghozzá, hogy „mely döntésekrıl a soron következı ülésen tájékoztatja a 
Képviselı-testületet”. 
 
Méreg János képviselı javasolja, hogy akkor legyen a határozati javaslatból kettı csinálva, 
mert egy ilyen határozati javaslatot nem küldhet el az önkormányzat a MEP-nek. Az egyik 
határozati javaslat fejezıdjön be ott, hogy a Testület a módosított szerzıdést elfogadja, a 
másik pedig szóljon arról, hogy az adminisztratív dolgokat a polgármester, jegyzı, aljegyzı 
saját hatáskörben módosíthassa. Az elsı határozati javaslatát visszavonja és akkor ezt 
javasolja. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, hogy aki a Méreg János képviselı határozati javaslatával 
egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 4 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, tartózkodás nélkül Méreg János képviselı 
határozati javaslatát nem fogadja el. 
 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, hogy kinek van más javaslata. 
 
D. Lelkes Ákos képviselı elmondja, hogy az ı javaslata, hogy a „nem lényegi” rész helyett 
kerüljön bele, hogy az „adminisztratív kérdésekben”. 
 
Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy aki a Dr. Lelkes Ákos képviselı javaslatával egyetért, 
az kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással Dr. Lelkes Ákos 
képviselı határozati javaslatát elfogadja. 
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Pıdör Gyula polgármester további kérdés, kiegészítés nem lévén kéri, hogy aki a módosított 
határozati javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
303/2013. (XII. 09.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az elıterjesztésben foglaltak szerint Dr. 
Miljanovits György és Dr. László Judit Feladat-ellátási 
szerzıdésének módosítását elfogadja, valamint felhatalmazza a 
polgármestert, hogy jegyzıi ellenjegyzés mellett a szerzıdések 
adminisztratív elemeit érintı módosítások esetében eljárjon. 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester, Kóródi-Juhász Zsolt 

jegyzı 
Határidı:  folyamatos 

 
 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı elmondja, hogy van még egy téma, a 272/2013. (XI. 13.) 
számú határozati javaslatot módosítani kellene annyiban, hogy a II. számú háziorvosi körzet 
keddi rendelési ideje 9:00-11:55-ig terjedjen, hogy a kabókai rendelési idı beleférjen. 
 
Dr. Komáromi Eszter aljegyzı kiegészíti, hogy akkor 7:50-8:50-ig Kabóka rendelése lesz 
megtartva. 
 
Pıdör Gyula polgármester további kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a korábbi 
272/2013-as határozat táblázatának módosításával egyetért, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
304/2013. (XII. 09.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a 272/2013. (XI. 13.) számú határozatában 
szereplı táblázatot módosítja az alábbiakkal: 

 
Napok I. számú háziorvosi körzet 

(Dr. László Judit háziorvos 
körzete) 

II. számú háziorvosi körzet 
(Dr. Miljánovits György 

háziorvos körzete) 

hétfı 10:00 – 14:00 08:00 – 09:55 

kedd 12:00 – 15:00 Kabókapuszta: 07:50 – 08:50 

09:00 – 11:55 

szerda 09:05 – 12:00 
Tanácsadás: 12:00 – 14:00 

08:00 – 09:00 

csütörtök 10:05 – 13:00 08:00 – 10:00 
Tanácsadás: 13:05 – 15:05 

péntek 08:00 – 11:00 11:05 – 12:05 
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A 272/2013. (XI. 13.) számú határozat egyebekben változatlan 
marad. 
 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  azonnal 
 

 
 
Pıdör Gyula polgármester egyéb napirendi pont nem lévén köszöni a megjelenést, és a 
rendkívüli nyílt ülést 17.27 órakor bezárja. 
 
 
Enying, 2013. december 11. 
 
 
 
  Pıdör Gyula     Dr. Komáromi Eszter 
  polgármester             aljegyzı 
 
 
 
  Nyikos István        Gebula Béla Ákos 
      hitelesítı              hitelesítı 


