ELŐTERJESZTÉS
Enying Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának
2017. április 26. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére
és
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. április 26. napján tartandó soron következő (rendes) nyílt ülésére
Tárgy:

A 2815. helyrajzi számú ingatlan értékesítése

Előterjesztő: Viplak Tibor polgármester
Készítette:

Onody Gyula településüzemeltetési ügyintéző

A PTFB döntés elfogadásához szükséges többség típusa:

egyszerű / minősített

A szavazás módja:

nyílt/ titkos

A KT döntés elfogadásához szükséges többség típusa:

egyszerű / minősített

A szavazás módja:

nyílt/ titkos

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság!
Tisztelt Képviselő-testület!
Ezúton terjesztem a tisztelt Képviselők elé az Enying 2815 helyrajzi számú ingatlan
értékesítésével kapcsolatos előterjesztést megtárgyalásra.
1. Előzmények
Várteleki Attila megbízott projektvezető a DELTA-SEC Kft. (6440 Jánoshalma, Kisszállási u.
13.) képviseletében eljárva kérelmet nyújtott be az Önkormányzathoz, melyben jelezte vételi
szándékát az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Enying, belterület 2815 helyrajzi
számú, 1624 m2 területű, kivett, beépítetlen terület művelési ágban nyilvántartott földrészletre
vonatkozóan, 3300 Ft/m2+ÁFA vételi áron. Ajánlatában közölte, hogy a területre önkiszolgáló
autómosót építenének, amely kettő fő részére új munkahelyet biztosítana.
A Képviselő-testület 84/2017. (II.22.) határozatában úgy döntött, hogy az enyingi belterület
2815 helyrajzi számú ingatlant versenytárgyaláson értékesíteni kívánja, felkérte a
Polgármesteri Hivatalt a pályázati felhívás elkészítésére, a versenytárgyalás lefolytatására. Az
ingatlan kikiáltási ára 5 359 200,- Ft + 1 446 984,- Ft ÁFA, azaz bruttó 6 806 184,- Ft, azaz
hatmillió-nyolcszázhatezer-egyszáznyolcvanhét forint volt.
A pályázati felhívást a Delta-Sec Kft. képviselője megvásárolta. A Fejér Megyei Hírlapban
meghirdetett, továbbá a helyben szokásos módon 30 napra közzé tett felhívásra egy ajánlat
érkezett: a Delta Sec Kft. (6440 Jánoshalma, Kisszállási u. 13.) ajánlattevő ügyvezetőjeként
Szabó Csaba János adott be lezárt borítékban ajánlatot, mely szerint a tárgyi ingatlanra 5 440
400,- Ft + 1 468 908,- Ft általános forgalmi adó, azaz bruttó 6 909 308,- Ft, azaz hatmilliókilencszázkilencezer-háromszáznyolc forint vételárat ajánlott.

A meghirdetett legkisebb vételár tíz százalékának megfelelő ajánlati biztosíték, azaz 680.618,Ft befizetésének megtörténtét az önkormányzat részére igazolták.
Amennyiben a nyertes fél a szerződést nem köti meg, az ajánlati biztosítékot nem követelheti
vissza, szerződéskötés esetén az ajánlati biztosíték a vételárba beszámításra kerül.
Egy érvényes ajánlat érkezett, így a licittárgyalást a Delta Sec Kft. (6440 Jánoshalma,
Kisszállási u. 13.) ajánlattevő nyerte meg.
A vevő kötelezettséget vállalt arra, hogy a Képviselő-testület elfogadó döntésének
kézhezvételét követő 30 napon belül az adásvételi szerződés tervezetét a polgármesteri hivatal
részére megküldi
Fentiek ismeretében kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, az
ingatlan értékesítésének tárgyában döntéshozatalra.
2. Jogszabályi hivatkozások:
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
szóló 25/2002. (XII. 12.) önkormányzati rendelet
- A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2013.
(IV.29.) önkormányzati rendelet
3. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése: 4. Határozati javaslatok, rendelettervezet
- mellékletben
5. melléklet
- képviselő-testület 84/2017. (II.22.) határozata
- versenytárgyalás jegyzőkönyve
- határozati javaslat
Enying, 2017. április 21.
Viplak Tibor
polgármester s.k.

HATÁROZATI JAVASLAT
a Bizottság részére
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének ___/2017. (IV. 26.) határozata az
enyingi 2815. helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről:
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja
a Képviselő-testület részére:
„A képviselő-testület
1. úgy határozott, hogy az Enying belterület 2815 helyrajzi számú (területe: 1624 m2;
művelési ága: kivett, beépítetlen terület) ingatlant a Delta Sec Kft (6440 Jánoshalma,
Kisszállási u. 13.) részére értékesíteni kívánja,
2. a vételárat a versenytárgyalás jegyzőkönyvében rögzített 5 440 400,- Ft + 1 468 908,- Ft
általános forgalmi adó, azaz bruttó 6 909 308,- Ft, azaz hatmillió-kilencszázkilencezerháromszáznyolc forint összegben elfogadja,
3. amennyiben a nyertes fél – a versenytárgyalás során elfogadott határidőn belül - a
szerződést nem köti meg, az ajánlati biztosítékot nem követelheti vissza, szerződéskötés
esetén az ajánlati biztosíték a vételárba beszámításra kerül,
4. felhatalmazza a Polgármestert a vevő ügyvédje által elkészített, a fenti feltételeket
magában foglaló adás-vételi szerződés aláírására
Felelős: Viplak Tibor polgármester
Határidő: azonnal”
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I. FELHÍVÁS
Enying Város Önkormányzata (továbbiakban: eladó) a Képviselő-testület 84/2017. (II.
22.) számú határozata, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő telkek 2017. évi
elidegenítéséről szóló 476/2016. (XI. 30.) határozata értelmében nyílt pályázatot hirdet a
tulajdonában lévő alábbi enyingi ingatlan versenytárgyalás útján történő értékesítésére:
 enyingi 2815 hrsz-on nyilvántartott, a természetben 8131 EnyingBalatonbozsokon található ingatlan;
A versenytárgyalás időpontja: 2017. április 11. 14:00 óra
A versenytárgyalás helye: Enyingi Polgármesteri Hivatal tanácsterme
(8130 Enying, Kossuth u. 26., I. emelet)
Az eladó az értékesítendő ingatlanra vonatkozóan részletes versenytárgyalási tájékoztatót
készített, amely tartalmazza a felhívást, az értékesítésre kerülő ingatlan adatait, vételárát
és a versenytárgyalás menetét, valamint az értékesítési feltételeket. A versenytárgyalási
tájékoztató megvásárolható 2.000,- Ft-ért. A versenytárgyalással kapcsolatban
tájékoztatás a 22/572-638 telefonszámon, vagy személyesen az Enyingi Polgármesteri
Hivatal 7. számú irodájában, Onody Gyula műszaki ügyintézőtől kérhető (H-CS: 8-16
óráig, P: 8-12 óráig).
A pályázaton azon természetes személyek, jogi személyek jogosultak ajánlatot tenni, akik
megvásárolták a versenytárgyalási tájékoztatót, illetve a meghirdetett legkisebb vételár tíz
százalékának megfelelő ajánlati biztosítékot a polgármesteri hivatal házi pénztárába
készpénzben vagy Enying Város Önkormányzatának számlaszámára utalással teljesítik.
A nem személyesen ajánlatot tevők nevében eljárók képviseleti jogosultságukat teljes
bizonyító erejű magánokirattal, vagy közokirattal kötelesek igazolni.

Enying, 2017. 03. 03.

Viplak Tibor
polgármester s.k.

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt
jegyző s.k.

Enying Város Önkormányzata

II. AZ ÉRTÉKESÍTÉSRE KERÜLŐ INGATLAN ADATAI

Az ingatlan helyrajzi száma:

Enying 2815 hrsz.

Címe:

8131 Enying-Balatonbozsok

Az ingatlan művelési ága:

Kivett beépítetlen terület

Az ingatlan területe:

1624 m²

Tulajdonos:

Enying Város Önkormányzata

Tulajdoni hányad:

1/1

Az ingatlanra vonatkozó egyéb információk:
Az ingatlan megközelíthetősége, fekvése:
Az értékesítésre kerülő ingatlan Enying-Balatonbozsokon, az ún. „Kiserdő lakópark”
mellett, a 64. számú főút mentén helyezkedik el. A város a Balatontól 7 km-re található,
közvetlenül megközelíthető a 7. és 64. számú főutakról, valamint az M7-es autópályáról.
Az ingatlan műszaki állapota, közműellátottsága:
Közművek – csatorna, víz, elektromos áram, földgáz - az utcában kiépítésre került.
A területre vonatkozó építési előírások:
A terület rendezési terv szerinti övezeti besorolása Vt.: beépítésre szánt terület, vegyes
terület településközpont, vegyes terület.

III. VÉTELÁR ÉS A VERSENYTÁRGYALÁS MENETE
A tulajdonos a versenytárgyalási felhívásban a legkisebb ajánlható vételárat – a 476/2016.
(XI. 30.) határozatban meghatározott – 3300.- Ft/ m²+ÁFA minimális áron teszi közzé.

Az ingatlan kikiáltási ára: 5 359 200,- Ft + 1 446 984,- Ft ÁFA, azaz bruttó 6 806 184,Ft, azaz hatmillió-nyolcszázhatezer-egyszáznyolcvanhét forint.
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
 Az ajánlatot írásbeli kapcsolattartás valamely formájában (postai út, telefax,
személyesen átadott irat, stb.) kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz,
melynek a következőket kell tartalmaznia:
1. az ajánlattevő nevét, címét (székhelyét),
2. nyilatkozatot arról, hogy a kiírásban szereplő feltételeket elfogadja,
3. az ingatlan megvételének összegére vonatkozó ajánlatot,
4. a helyi adóhatóság igazolását, hogy az ajánlattevő nem rendelkezik
önkormányzati adótartozással,
5. versenytárgyalási tájékoztató megvásárlásának igazolását,
6. a meghirdetett legkisebb vételár tíz százalékának megfelelő ajánlati
biztosíték (680.618,- Ft) önkormányzat részére történő befizetésének
igazolását.
Az ajánlati biztosíték befizetésének módjai:
1) Enyingi Polgármesteri Hivatal házi pénztárába készpénzben,
2) Enying Város Önkormányzatának 11500092-11110000-00000000
számlaszámára utalással.
A versenytárgyalás menete:
 A versenytárgyaláson az vehet részt, aki legkésőbb a versenytárgyalás
megkezdéséig érvényes pályázati ajánlatott adott.
 A versenytárgyaláson – azonos ajánlattétel esetén – licittárgyalásra kerül sor, a
licitálás 100.000,- Ft-onként történik.
 Jelen felhívás a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 6:74. §-a szerinti ajánlati felhívásnak minősül, az ajánlati
biztosíték kikötésére a Ptk. 6:75. §-a szerint került sor. A legkedvezőbb ajánlatot
tevő ajánlatának elfogadásáról Enying Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a versenytárgyalást követő soron következő ülésén dönt. A Képviselőtestület fenntartja magának a Ptk. 6:74. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a
jogot arra, hogy a szerződéskötést megtagadja legkedvezőbb ajánlattevővel
szemben.
 A vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a Képviselő-testület elfogadó döntésének
kézhezvételét követő 30 napon belül az adásvételi szerződés tervezetét a
polgármesteri hivatal részére megküldi.

 Az ingatlan értékesítésével kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli, így
különösen, de nem kizárólag az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéssel
kapcsolatos költségek, ügyvédi díjak, stb.
 Amennyiben vevő a megadott határidőben nem köti meg a szerződést (a
szerződéskötéstől eláll), illetve tulajdonjog fenntartással kötött szerződés esetén
vevő a vételárat határidőben nem fizeti meg, az adásvételi szerződés megkötésére
az a pályázó lesz jogosult, aki a második legjobb ajánlatot tette. Amennyiben a
nyertes fél a szerződést nem köti meg az ajánlati biztosítékot nem követelheti
vissza, szerződéskötés esetén az ajánlati biztosíték a vételárba beszámításra kerül.
A pályázatban részt vevő nem nyertes pályázók részére az ajánlati biztosíték
visszajár.
Enying Város Önkormányzatának jogában áll a versenytárgyalást annak bármelyik
szakaszában – legkésőbb a versenytárgyalást követően az ajánlatról szóló döntés
meghozatala előtt – eredménytelennek nyilvánítani.

IV. ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK
Az adásvételi szerződés megkötésének és a tulajdonjog bejegyzésének költségei vevőt
terhelik.
Amennyiben vevő a vételárat vagy annak meghatározott részét banki hitel
igénybevételével kívánja megfizetni, úgy eladó önkormányzat az adásvétel tárgyát
képező ingatlant csak tulajdonjog fenntartással értékesíti, azaz a vevő a megvásárolt
ingatlan tulajdonjogát a teljes vételár megfizetésekor szerzi meg.
Eladó kijelenti, hogy magyar jogi személy és a szerződés megkötésének vele szemben
törvényi akadálya nincsen.
Eladó kijelenti, hogy az értékesítésre kerülő ingatlan per-, igény és tehermentes. Az
ingatlan a vevő birtokába a teljes vételár kifizetésének napján kerül. Vevő az értékesítésre
kerülő ingatlant az általa ismert állapotban veszi meg, eladóval szemben az ingatlan
hiányosságai címén semminemű igényt nem támaszt.
A versenytárgyalás tárgyát képező ingatlan értékesítésére Enying Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 84/2017. (II. 22.) számú határozata alapján kerül sor.
Az értékesítésre kerülő ingatlan egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető.

Tisztelt Onody Gyula,Tisztelt Képviselő-testület

!

Onody Úrral folytatott személyes tárgyalásunk alapján ezúton szeretnék vételi ajánlatot tenni az
enyingi 2815 hrsz-ú 1,624 m2-es ingatlanukra ,az Önök által kiírt 3300 Ft l M2 + Áfa áron .
Ajánlattevő adatai :
DELTA-SEC Kft. 6440 Jánoshalma, Kisszállási u 13 . Cg .03-09-105957 Adószám : Ll57I900-203 "KSH :11571900 43217L302 .
A fenti ingatlanon az építésügyihatósággal egyeztetve Ehrle önkiszolgáló autómosót építenénk,
Európa piacvezető cégénektechnológiájával .Két fő részéreúj munkahelyet biztosítunk .
Bízvapozitív elbírálásukban tisztelettel :

Várteleki Attila megbízott projekt vezető ,Ehrle partner

.

Tel :30 9 367-151
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AjrinlattevÖ a kÖvetkezÖ ingatlan yonatkozásában
kíván vételi ajanlatot tenni:
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Versenytárgralás le.fotytatusa az enyingi 28l5 hrsr"-ú
ingurl an értékpsitésre vsnatkogóan

enyinp !815 hr§z.-on nyilvánta*ot1 a természetbgn 8131 Enying-Balatonbozsokon található
1624 mr terület§ kivett becpitetlen ingatlan.

'

Dr.

Kór,ódi*Iuhisz.. Zsolt je§ruő versenytárg3ralás vezető ismerteti a ver§en).trárgyatas
szabályait.
Elmondja, hogl az ingatlan kikiálta§i ára: 5 359 2ü0,- Ft + I 44ó 984,- Ft ÁFÁ, azaz bnrttó
ó 80ó 184,- Ft, azaz hatrnillió-nyalcszázhatezer-egyszáznyolcvanhét forint.

A pi{yazat nyertxe

ae, aki a legmagasabb vételi arat ajánlja,

A 25i200?- (Xil.lz"} sz" önkormányrati rendelet 14.§ (5} bekezdése értelmében, amennyiben
a versenytargyalásra az elöirt határidőben és tartalommal ingatlanonként csak egy ajránlat
&kezik, illetve

pályázó a versen3rtiirgyalás megkezdése elótt ajr{rrlatrit visszavonja és erniatt
ingatlanonként csak egy érvenyes ajánlat mafaü úgy a verseirytárryalas megtartrása nélkül, az
ajrinlatban tett áron, illetve düon, de rninimum a kiirrásban meghatánozott alapáron illetve
díjon köthetö szerzödés.
a

A vmsenytárgyalást vezetö elmondjq hogy az egy aárt boritékban beerkezett ajánlaton kívül
más ajántrat nerg érkezett- aboriték felbontása utlán isrnefieti a beérkszett iratokat, rnelyek:
PráIyázati ajanlat: a megvásárlási {ir 5 440 40ü,-Ft + i 468 9ü8,-FT azaz bruttó ó 909 308,-Ft,
azaz hatmillió-kilencserázkilencezer*hiirom száanyolc forinl

Adóhatóság igalolása.
Verserrytárgyalrási tájékoztató megvásárlásának i gauolasa
A meghirdetett vételfu tíz szriaaldkrinak befizetéséröl szóló igazolás.
Aláir:is címpóldany.
Igazságügyt Minisztérium adatállományaból a cégkivonat.

Dr, Kóródi-Juhász Zsolt ieryzö

versenyüirgyalás vezetó megáliapitje, hogy szabáyns

pályráaat érkeze§ tartalmazza a pályázati kiinfuban íbglaltakat, a pri3y{aati felhivás joghatasát

tekintve ajanlattételi felhívásnak minösül, ajánlattevö a palyrázati felhívásban foglaltaknak
megfelelö ajrinlatott tefi .

Dr. Kóródi-.Iuhász Zsott jegrzö versenytargyalás vezetö nregkérdezi §zabó Csaba János
§gyvezetöt hogy az általa benyujtott ajrinlatot továbbra is fenntartja-e, illetve a felhivásban
szerrylö kötelezett§Éget váIlalja-s?

§zabó Cseba János ü5rvettő ajánlattevő kijelenti" hogy az ajánlatot fenntartja,

a

felldvr{sban szereplö kötelezettségtket vrilla§a.

I}r. KóródiJuhász Zsolt jqrzó

versenytárgyalas vezeiő ismerteti, hogy ajanlat
elfogadásáról §nying Yáros Önkormányzatrának Képviselö-testiilete soísn következö ülésén
dönt, továbbá tájékoztatatja ajiánlattevöt a Polgmi Törvényk§nyv vonatkozó rendelkazésoiról.
Ezt követóen megállapi§a, hogy egy órv€nyes ajránla! erkezett, igy a licittrárgyalást a Delta Sec
Kft (6440 Jánoshalma Kissállási u" 13.) ajr{nlattevö'- ügyvezetöje S,zabó Csaba János -nyerte
megt

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről Enying Város Önkormányzata (Statisztikai számjel: 157273858411-321-07, adószám: 15727385-2-07, Képviseli: Viplak Tibor polgármester) 8130 Enying,
Kossuth utca 26., mint eladó valamint
(a továbbiakban, mint eladó)
másrészről DELTA-SEC Vagyonvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6440
Jánoshalma, Kisszállási út 13., cégjegyzékszám: 03-09-105957, adószám: 11571900-2-03,
statisztikai számjel: 11571900-4321-113-03, képviseli: Szabó Csaba ügyvezető),
mint Vevő
( a továbbiakban, mint vevő) között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
1./ Eladó tulajdonát képezi 1/1 arányban az Enying 2815 helyrajzi szám alatti „kivett
beépítetlen terület” megjelölésű, 1624 m2 területű ingatlan.
Szerződő felek jelen okiratban rögzítik, és eladó nyilatkozik, hogy a területhez tartozik a 64es számú főútról kapcsolódó lehajtó is.
2./ Eladó eladja, vevő pedig megvásárolja az 1./ pontban megjelölt ingatlant úgy, ahogyan az
a mai napon áll, minden természetes és törvényes tartozékával együtt, a 3./ pontban írt
vételáron. Vevő 1/1 arányban vásárolja meg az ingatlant.
3./ Az 1./ pontban körülírt ingatlan vételára 5.440.400,-forint + 1.468.908,-forint ÁFA,
összesen 6.909.308,-forint azaz hatmillió kilencszázkilencezer háromszáznyolc forint.
4./ Vevő a 3./ pontban 6.909.308,-forint azaz hatmillió kilencszázkilencezer háromszáznyolc
forint vételárat átutalás útján, jelen okirat aláírásától számított 5 napon belül megfizeti az
eladó Magyar Takarékbank Zrt.-nél vezetett 11500092-11110000-00000000 számú
számlájára.
5./ Felek rögzítik, hogy jelen szerződésbe foglalt adásvételt az
Önkormányzatának Képviselő testülete a __/2017.(IV.26.) számú
határozatával jóváhagyta.

Enying Város
önkormányzati

6./ Szerződő felek rögzítik, hogy az eladó az ingatlant a vételár bankszámlájára való
megérkezését követ 5 napon belül birtokba adja a vevő részére, a vevő pedig birtokba veszi
azt.
7./ Eladó kijelenti továbbá, hogy a tulajdonát képező ingatlan nem székhelye egyéni és
társas vállalkozásnak.

8./ A szerződő felek rögzítik, hogy az adásvétel tárgyát képező Ingatlan vonatkozásában
elővásárlási jog nem áll fenn
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9./ Eladó szavatolja az ingatlan per-, teher- és igénymentességét.
A jelen szerződés aláírásával az Eladó szavatosságot vállal azért, hogy a jelen
szerződésben rögzítetteken túl másnak nem áll fenn az Ingatlannal kapcsolatban olyan joga,
amely a zavartalan birtoklást, használatot, vagy a felette történő rendelkezést korlátozná
vagy kizárná.
Az Eladó szintén kijelenti, hogy az Ingatlan rendeltetésszerű használatát gátló vagy
akadályozó körülményről nincs tudomása, továbbá a felek rögzítik, hogy az Enyingi
Polgármesteri Hivatal Építésügyi Hatósága 2017. január 31. napján kelt 01/770-2/2017.
ügyiratszámú tájékoztatásában arról tájékoztatta vevőt, hogy az Enying 2815 hrsz.-ú
ingatlanon önkiszolgáló autómosó építése az Enyingi HÉSZ előírásainak megfelel, azzal
nem ellentétes.
10./ Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésből eredő költségek és illetékek a vevőt terhelik.
11./ A szerződő felek kijelentik, hogy mindketten jogi személyiséggel rendelkeznek,
elidegenítési, illetve ingatlanszerzési képességük semminemű korlátozás alá nem esik.
12./ Szerződő felek kifejezett hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy okiratot szerkesztő ügyvéd
a személyi adataikat igazoló okmányokról fénymásolatot készítsen.
13./ Eladó és a vevő adatai az általuk bemutatott, a Pmt-ben meghatározott okiratok alapján
kerülnek rögzítésre. Vevő és eladó büntetőjogi felelősségük tudatában ezúton kijelentik,
hogy a jelen szerződésben rögzített adatok megfelelnek a valóságnak, azok a
szerződéskötéskori állapotot tükrözik.
14./ Jelen szerződésben nem részletezett kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell
értelemszerűen alkalmazni. Szerződő felek kijelentik, hogy eljáró ügyvéd adó- és
illetékjogszabályokról adott tájékoztatását, valamint a Pénzmosás megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv-ben, valamint a Magyar Ügyvédi Kamara a
pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzatában foglaltakról adott
tájékoztatását megértették és tudomásul vették.
15./ A szerződő felek az Eladók bejegyzési engedélyének ingatlan-nyilvántartási
beérkezéséig, de legfeljebb 2017. október 30. napjáig a tulajdonjog bejegyzés iránti kérelem
függőben tartását kérik az Ingatlan vonatkozásában az illetékes földhivataltól az Inytv. 47/A.
§ (1) bekezdés b) pontja alapján.
Az Eladók a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg az okiratszerkesztő ügyvédnél 5 eredeti
példányban letétbe helyezik külön okiratba foglalt, feltétlen és visszavonhatatlan
hozzájárulásukat, hozzájáruló nyilatkozatukat (bejegyzési engedély), mely szerint a teljes
vételár megfizetésével egyidejűleg az Ingatlan vonatkozásában a Vevő tulajdonjoga 1/1
arányban adásvétel jogcímén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerülhet. A bejegyzési
engedély a letétből a teljes vételár teljesítésével egyidejűleg adható ki, illetve nyújtható be az
illetékes földhivatalhoz. A letéteményes ügyvéd vállalja, hogy a bejegyzési engedélyt –
megfelelő példányszámban – a teljes vételár teljesítését követő 5 munkanapon belül
benyújtja az illetékes földhivatalhoz.
A szerződő felek tudomásul veszik, hogy az Ingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez az
érvényes jogcímen felül a tulajdonosváltozások ingatlan-nyilvántartási bejegyzése is
szükséges.
16./ Felek megbízzák Dr. Ivanics István 6440 Jánoshalma, Molnár János utca 1. szám alatti
ügyvédet a jelen okirat elkészítésével és a Földhivatali eljárás lebonyolításával.
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17./ Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.
Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésből egy-egy eredeti példányt az okirat aláírásával
egyidejűleg átvettek.
Enying, 2017. április ___.

Enying Város Önkormányzata
Képv.: Viplak Tibor
polgármester
eladó

DELTA-SEC Kft.
Képv.: Szabó Csaba
ügyvezető
vevő

Ügyvédi ellenjegyzés:
Alulírott, eljárásra meghatalmazott jogi képviselő, Dr. Ivanics István ügyvéd aláírásommal
igazolom, hogy az általam készített okirat megfelel a jogszabályoknak, és tanúsítom, hogy a
szerződő felek személyi azonosságuk igazolása után azt előttem írták alá, ezért
ellenjegyzem.
Nyilatkozom továbbá, hogy megfelelek a Magyar Ügyvédi Kamara 2/2007. (XI.19.)
szabályzatában meghatározott elektronikus aláírással kapcsolatos követelményeknek, illetve
minősített elektronikus aláírással rendelkezem.
Enying, 2017. április __.

HATÁROZATI JAVASLAT
a Bizottság részére
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének ___/2017. (IV. 26.) határozata az
enyingi 2815. helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről:
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja
a Képviselő-testület részére:
„A képviselő-testület
1. úgy határozott, hogy az Enying belterület 2815 helyrajzi számú (területe: 1624 m2;
művelési ága: kivett, beépítetlen terület) ingatlant a Delta Sec Kft (6440 Jánoshalma,
Kisszállási u. 13.) részére értékesíteni kívánja,
2. a vételárat a versenytárgyalás jegyzőkönyvében rögzített 5 440 400,- Ft + 1 468 908,- Ft
általános forgalmi adó, azaz bruttó 6 909 308,- Ft, azaz hatmillió-kilencszázkilencezerháromszáznyolc forint összegben elfogadja,
3. amennyiben a nyertes fél – a versenytárgyalás során elfogadott határidőn belül - a
szerződést nem köti meg, az ajánlati biztosítékot nem követelheti vissza, szerződéskötés
esetén az ajánlati biztosíték a vételárba beszámításra kerül,
4. felhatalmazza a Polgármestert a vevő ügyvédje által elkészített, jelen előterjesztés 1.
mellékletét képező, a fenti feltételeket magában foglaló adás-vételi szerződés
önkormányzat nevében történő megkötésére.
Felelős: Viplak Tibor polgármester
Határidő: azonnal”
HATÁROZATI JAVASLAT
a Képviselő-testület részére
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének ___/2017. (IV. 26.) határozata az
enyingi 2815. helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről:
A képviselő-testület
1. úgy határozott, hogy az Enying belterület 2815 helyrajzi számú (területe: 1624 m2;
művelési ága: kivett, beépítetlen terület) ingatlant a Delta Sec Kft (6440 Jánoshalma,
Kisszállási u. 13.) részére értékesíteni kívánja,
2. a vételárat a versenytárgyalás jegyzőkönyvében rögzített 5 440 400,- Ft + 1 468 908,- Ft
általános forgalmi adó, azaz bruttó 6 909 308,- Ft, azaz hatmillió-kilencszázkilencezerháromszáznyolc forint összegben elfogadja,
3. amennyiben a nyertes fél – a versenytárgyalás során elfogadott határidőn belül - a
szerződést nem köti meg, az ajánlati biztosítékot nem követelheti vissza, szerződéskötés
esetén az ajánlati biztosíték a vételárba beszámításra kerül,
4. felhatalmazza a Polgármestert a vevő ügyvédje által elkészített, jelen előterjesztés 1.
mellékletét képező, a fenti feltételeket magában foglaló adás-vételi szerződés
önkormányzat nevében történő megkötésére.
Felelős: Viplak Tibor polgármester
Határidő: azonnal

Enying Város Polgármestere
8130 Enying, Kossuth u. 26.
Tel./Fax: 22/372-661
pmhiv@enying.eu

ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2017. április 26-i soron következő ülésére
Tárgy: a Polgármester által kötött szerződések utólagos jóváhagyása
Iktatószám: 01/495-4/2017.
Hivatkozási szám: Melléklet: határozati javaslat, mellékletek (szerződések)
A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:
A szavazás módja:

egyszerű / minősített
nyílt / titkos

Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2013. (IV. 29.)
önkormányzati rendelet 13. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva a jelen
előterjesztés mellékletében található szerződéseket kötöttem az önkormányzat nevében.
A Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 68. § (2) és (3) bekezdéseiben meghatározottak szerint a fent említett hatáskörben
meghozott döntésekről utólag tájékoztatni kell a képviselő-testületet.
A fentiek alapján terjesztem a T. Képviselő-testület elé tájékoztatásul az általam megkötött
szerződéseket.
A PTFB a soros ülésén tárgyalta a jelen előterjesztés melléklete szerinti szerződéseket,
javasolják a képviselő-testületnek azok jóváhagyását.
Kérem, hogy a mellékelt határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.
Enying, 2017. április 19.

Tisztelettel:
Viplak Tibor s. k.
polgármester

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
polgármester által kötött szerződésekről:

/2017. (IV.26.) határozata a

A Képviselő-testület a jelen határozat melléklete szerinti a Polgármester által a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (2) - (3) bekezdésében
foglaltak alapján megkötött szerződéseket megismerte és azokat tudomásul veszi.
Felelős:
Határidő:

Viplak Tibor polgármester
értelemszerű

ELŐTERJESZTÉS
Enying Város Önkormányzata Humán Bizottságának
2017. április 18. napján tartandó és a képviselő-testület 2017. április 26. soron következő
(rendes) nyílt ülésére
Tárgy: Éves beszámoló az Enyingi Polgármesteri Hivatal tevékenységéről
Előterjesztő: Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző
Készítette: Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző
Iktatószám: 01/2176-1/2017.
A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:
egyszerű / minősített
A szavazás módja:
nyílt/ titkos
Tisztelt Bizottság!
Ezúton terjesztem a t. Bizottság elé az Enyingi Polgármesteri Hivatal tevékenységéről szóló
beszámolót megtárgyalásra.
1. Előzmények
A Polgármesteri Hivatalok jogállását és alapvető feladatait a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) III. fejezete
rendezi a következők szerint.
„A polgármesteri hivatal, a megyei önkormányzati hivatal, a közös önkormányzati hivatal
84. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a
polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt
vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok
egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.
(2) A polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezését a képviselőtestület a szervezeti és működési szabályzatában feltünteti.
(3) A megyei közgyűlés megyei önkormányzati hivatalt hoz létre.
(4) A hivatal működési költségét az állam - az adott évi központi költségvetésről szóló
törvényben meghatározott mértékben, és a hivatal által ellátott feladataikkal arányban finanszírozza, amelyet a székhelytelepülés, valamint a megye részére, e célra elkülönített
számlájára folyósít.
(5) A polgármesteri hivatal és a közös önkormányzati hivatal hivatalos megnevezése:
a) települési polgármesteri hivatal esetén: (település neve)-i Polgármesteri Hivatal;
b) közös önkormányzati hivatal esetén: (székhelytelepülés neve)-i Közös
Önkormányzati Hivatal;
c) megyei önkormányzati hivatal esetén: (megye neve) Megyei Önkormányzati
Hivatal;
d) megyei jogú városi polgármesteri hivatal esetén: (település neve) Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala.
(6) A polgármesteri hivatalon megyei önkormányzati hivatalt és főpolgármesteri hivatalt is
érteni kell, kivéve a 22. § (5) bekezdését és a 98. § (11) bekezdését.”
Az Enyingi Polgármesteri Hivatal vonatkozásában az egyes feladatokat, azok megosztását, az
ügyintézés rendjét egyrészt a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályairól
szóló 9/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet, másrészt a hivatal ügyrendje szabályozza.

Az Mötv. 81. § (3) bekezdésének f) pontjában foglaltak szerint: „A jegyző évente beszámol a
képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről.”
Jelen beszámoló az összehasonlítás érdekében tartalmazza a 2015. évi adatokat.
A Polgármesteri Hivatal általános ügyfélfogadási rendje:
Hétfő
Szerda
Csütörtök

8.00 - 12.00 és 13.00 - 16.00
8.00 - 12.00 és 13.00 - 16.00
8.00 - 12.00

A Polgármester minden hét csütörtöki napján – bejelentkezés nélkül – tart fogadóórát 14.00 és
16.00 óra között.
A Jegyző minden hét hétfői napján – előzetes bejelentkezés alapján – 14.00 és 16.00 óra
között tar fogadóórát.
A Polgármesteri Hivatalnál 2016-ban 5 566 ügyirat került főszámra iktatásra, míg 16 290
alszámos iktatás történt. Összehasonlításként a fenti adatok 2015-ben az alábbiak szerint
alakultak:
- főszám: 6 063 darab
- alszám: 14 244 darab
A Polgármesteri Hivatalban intézett
-

államigazgatási hatósági ügyekben hozott döntések száma 2015-ben:
államigazgatási hatósági ügyekben hozott döntések száma 2016-ban:

2 213 db
2 672 db

-

önkormányzati hatósági ügyekben hozott döntések száma 2015-ben:
önkormányzati hatósági ügyekben hozott döntések száma 2016-ban:

272 db
333 db

-

birtokvédelmi ügyekben hozott döntések száma 2015-ben:
birtokvédelmi ügyekben hozott döntések száma 2016-ban:

15 db
4 db

A Polgármesteri Hivatal dologi és személyi juttatásainak fedezetéhez a 2016. évben nem
kellet pótelőirányzatot biztosítani.
A Polgármesteri Hivatal humánerőforrásnak alakulása a 2015. évben
A Polgármesteri Hivatal átlagos statisztikai létszáma:
ebből:
köztisztviselő:
munkavállaló:

28 fő

A hivatalból kilépők száma:
belépők száma:

7 fő
10 fő

Az elrendelt túlórák száma:

790 óra1

1

összesen 12 köztisztviselőt érintett

27 fő
1 fő

A Polgármesteri Hivatal humánerőforrásnak alakulása a 2016-ban
A Polgármesteri Hivatal átlagos statisztikai létszáma:
ebből:
köztisztviselő:
munkavállaló:

27,9 fő

A hivatalból kilépők száma:
belépők száma:

3 fő
5 fő

Az elrendelt túlórák száma:

1031,87 óra2

26,9 fő
1 fő

A Polgármesteri Hivatal képviselő-testületi munkával kapcsolatos előkészítés és
végrehajtó tevékenysége 2015. évben:
A Bizottságok összes döntésének száma:
Ebből:
HB határozat:
PTFB határozat:

663 db

A Képviselő-testület összes döntésének száma:
Ebből:
határozat:
rendelet:

697 db

163 db
500 db

667 db
30 db

A Bizottságok összesen 16 ülést tartottak, míg a képviselő-testület összesen 30 ülést3 tartott.
A Polgármesteri Hivatal emellett ellátta az Enyingi Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti
Intézményi Társulás, valamint az Enying Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
munkaszervezeti feladatait. A Társulási Tanács 8, a nemzetiségi önkormányzat 9 ülést és egy
közmeghallgatást tartott 2015. évben.
A Polgármesteri Hivatal képviselő-testületi munkával kapcsolatos előkészítés és
végrehajtó tevékenysége 2016-ban:
A Bizottságok összes döntésének száma:
Ebből:
HB határozat:
PTFB határozat:

505 db
119 db
386 db

A Képviselő-testület összes döntésének száma:
555 db
Ebből:
határozat:
518 db
rendelet:
37 db
A Bizottságok összesen 27 ülést tartottak, míg a képviselő-testület összesen 20 ülést4 tartott.
A Polgármesteri Hivatal emellett ellátta az Enyingi Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti
Intézményi Társulás, valamint az Enying Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata

2

összesen 13 köztisztviselőt érintett
ebből 1 alkalommal közmeghallgatást
4
ebből 1 alkalommal közmeghallgatást
3

munkaszervezeti feladatait. A Társulási Tanácsa 9, a nemzetiségi önkormányzat 9 ülést tartott
2016-ban.
Az adóbevételek alakulása:
Az elsőfokú adóhatóság a Polgármesteri Hivatal útján 2015. évben összesen 244 153 ezer
forintot szedett be az összes adónem vonatkozásában. A végrehajtás során adóhátralékként a
hatóság 2015. évben 29 984 ezer forintot szedett be.
Az elsőfokú adóhatóság a Polgármesteri Hivatal útján 2016. évben összesen 239 421 ezer
forintot szedett be az összes adónem vonatkozásában. A végrehajtás során adóhátralékként a
hatóság 2016. évben 30 568 ezer forintot szedett be.
A közterület-felügyelő által 2016-ban végzett intézkedések alakulása:
2016. július 1. napjától a Polgármesteri Hivatal szervezetében közterület-felügyelő teljesít
szolgálatot. A felügyelő az adott időszakban elsősorban figyelmeztetést alkalmazott a
jogsértések vonatkozásában, ennek eredményeként összesen 127 alkalommal figyelmeztette a
jogsértő cselekmények (szabálytalan parkolás, súlykorlátozás megszegése, közterület
engedély nélküli használata, köztisztasági szabályok megsértése, roncs gk. közterületen
történő tárolása, állattartás szabályainak megsértése, stb.) elkövetőit. Ugyanakkor 4 esetben
került sor helyszíni bírság alkalmazására, illetve egy esetben társhatóság intézkedésének
kezdeményezésére, a jogsértés tárgyi súlya, illetve a figyelmeztetés eredménytelenségére
tekintettel.
Ügyvédi költségek alakulása:
Az ügyvédi költségek vonatkozásában tájékoztatom a t. Képviselő-testületet, hogy azok
elsősorban az önkormányzat vonatkozásában merültek fel, ugyanakkor az előző testületi
ülésen kérésként hangzott el a költségekről készített kimutatásra vonatkozó igény.
Az ügyvédi költségek alakulását a következő táblázatok mutatják be.
2016. évben keletkezett ügyvédi költségek
Szállító

Számlaszám

Megnevezés

Dr. Kiss Tamás ügyvéd

8413753

jogi tanácsadás, polg. elj.

Dr. Nagy Nóra ügyvéd

3074232

jogi tanácsadás, polg. elj.

25000 Ft

25 000 Ft

Dr. Nagy Nóra ügyvéd

5026855

jogi képviselet

25000 Ft

25 000 Ft

Dr. Nagy Nóra ügyvéd

5026888

jogi képviselet

25000 Ft

25 000 Ft

Dr. Bartók Ferenc ügyvéd-adótanácsadó

5043441

jogi képviselet

25000 Ft

25 000 Ft

Dr. Bartók Ferenc ügyvéd-adótanácsadó

5043443

jogi képviselet

50000 Ft

50 000 Ft

Dr. Bartók Ferenc ügyvéd-adótanácsadó

0868778

jogi képviselet

25000 Ft

25 000 Ft

Dr. Ocsenás Ügyvédi Iroda

2016-106

ügyvédi munkadíj

Dr Bartók Ferenc ügyvéd

1048515

jogi képviselet

Dr. Kiss Tamás ügyvéd

8413764

jogi képviselet

Dr Bartók Ferenc ügyvéd

1048544

jogi képviselet

25000 Ft

25 000 Ft

Dr. Bartók Ferenc ügyvéd-adótanácsadó

1480873

Jogi képviselet

25000 Ft

25 000 Ft

Mentes

27% alap

30 000 Ft

90 000 Ft

27% ÁFA

8 100 Ft

24 300 Ft

25000 Ft

Bruttó

38 100 Ft

114 300 Ft
25 000 Ft

60 000 Ft

16 200 Ft

76 200 Ft

Összesen:

478 600 Ft

2017. évben keletkezett ügyvédi költségek

Szállító

Számlaszám

Megnevezés

Dr. Bartók Ferenc ügyvéd-adótanácsadó

1480874

jogi képviselet

200 000 Ft

200 000 Ft

Dr. Bartók Ferenc ügyvéd-adótanácsadó

1480884

jogi képviselet

25 000 Ft

25 000 Ft

Dr Bartók Ferenc ügyvéd

0820122

jogi képviselet

25 000 Ft

25 000 Ft

Dr. Ocsenás Ügyvédi Iroda

2017-16

ügyvédi munkadíj

100 000 Ft

27 000 Ft

127 000 Ft

Dr. Ocsenás Ügyvédi Iroda

2017-31

perbeli képviselet

80 000 Ft

21 600 Ft

101 600 Ft

Dr. Kiss Tamás ügyvéd

8413778

jogi tanácsadás

20 000 Ft

5 400 Ft

25 400 Ft

Dr. Bartók Ferenc ügyvéd-adótanácsadó

0820542

jogi képviselet

Mentes

27% alap

27% ÁFA

25 000 Ft

Bruttó

25 000 Ft
Összesen:

529 000 Ft

2. Jogszabályi hivatkozások:
-

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

-

A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2013.
(IV.29.) önkormányzati rendelet

3. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése: 4. Mellékletek:
- határozati javaslatok (HB, Képviselő-testület)
Enying, 2017. április 11.
Tisztelettel:
Dr. Kóródi-Juhász Zsolt
jegyző s. k.

HATÁROZATI JAVASLAT
(HB részére)
Enying Város Önkormányzata Humán Bizottságának …/2017. (IV. 18.) határozata a
jegyző polgármesteri hivatal tevékenységéről szóló beszámolójáról:
A Humán Bizottság az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testület
részére:
„A képviselő-testület a jegyző által a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésének f) pontjában foglaltak szerinti, az Enyingi
Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, valamint az ügyvédi
munkadíjakról szóló tájékoztatót megismerte és azokat tudomásul veszi.
Felelős: dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző
Határidő: azonnal”
Felelős: Regenyei Katalin elnök
Határidő: azonnal
HATÁROZATI JAVASLAT
(Képviselő-testület részére)
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testület …/2017. (IV. 18.) határozata a jegyző
polgármesteri hivatal tevékenységéről szóló beszámolójáról:
A képviselő-testület a jegyző által a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésének f) pontjában foglaltak szerinti, az Enyingi
Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, valamint az ügyvédi
munkadíjakról szóló tájékoztatót megismerte és azokat tudomásul veszi.
Felelős: dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző
Határidő: azonnal

ELŐTERJESZTÉS
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. április 26. napján tartandó soron következő (rendes) nyílt ülésére
Tárgy: Tájékoztatás településsoros jegyzékről
Előterjesztő: Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző
Készítette: Dr. Komáromi Eszter aljegyző
Patai Katalin műszaki referens
Iktatószám: 01/2127-3/2017
A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:
A szavazás módja:

egyszerű / minősített
nyílt/ titkos

Tisztelt Képviselő-testület!
Ezúton terjesztem megismerésül a tisztelt Képviselő-testület elé a Településsoros Jegyzékről
készített adatszolgáltatást.

1. Előzmények
Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros
Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk
lehatárolásáról szóló 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint Magyarország
valamennyi településére vonatkozóan a szennyvízelvezetéssel és -tisztítással, az egyedi
szennyvízkezelő berendezéssel, az egyedi zárt szennyvíztárolóval, valamint a szennyvíziszappal
kapcsolatos adatokat - a 2. mellékletben meghatározott adatszolgáltatás szerinti tartalommal Településsoros Jegyzékben (a továbbiakban: Településsoros Jegyzék) kell nyilvántartani. A 6. § (3)
bekezdése értelmében az agglomerációs központ jegyzője, és az egyetlen települést kiszolgáló
rendszer (szigetüzem), az egyedi szennyvízkezelő berendezés, valamint az egyedi zárt
szennyvíztároló esetén a települési önkormányzatok jegyzője a 2. melléklet szerinti adatokat a
területileg illetékes vízügyi igazgatóságnak a tárgyévet követő év április 30-ig küldi meg.
A jegyzék összeállítása és megküldése a jogszabály értelmében a jegyző feladat- és hatásköre,
azonban a Kormányhivatal által közzétett határidő-kalauzban szerepeltetni kell a Jegyzék
megismeréséről szóló képviselő-testületi döntést. Az előterjesztéshez mellékelem a KözépDunántúli Vízügyi Igazgatóság megkeresését és a határidőben elkészített adatszolgáltatást.
Fentiekre tekintettel kérem a határozati javaslat elfogadását.
2. Jogszabályi hivatkozások
 Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
 Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó
Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési
agglomerációk lehatárolásáról szóló 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet
 A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2013. (IV.29.)
önkormányzati rendelet
3. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése: -

4. Bizottság javaslata
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen, egyhangú döntéssel támogatja a határozati
javaslat elfogadását.
5. melléklet
- határozati javaslat
- Bizottság határozata
- adatszolgáltatás
- Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság megkeresése
- agglomerációs lista
- kitöltési útmutató
Enying, 2017. április 21.
Tisztelettel:
Dr. Kóródi-Juhász Zsolt
jegyző s.k.

HATÁROZATI JAVASLAT

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017. (IV. 26.) határozata a
Településsoros Jegyzékről:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és tudomásul vetette a Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság Településsoros Jegyzék készítésére szóló felhívását, valamint az erre
készített jegyzői adatszolgáltatást.
Felelős: Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző
Határidő: azonnal

2. sz. melléklet a 379/2015. (XII.8.) Korm. rendelethez
Adatszolgáltatás a települések szennyvízelvezetéséről, a szennyvíztisztításáról, az egyedi zárt szennyvíztárolókról és az egyedi
szennyvízkezelő berendezésekről
Tárgyév: 2016
Sorszám
1.
2.
3.
4.

a
A település megnevezése
Település KSH-kód
Településrész megnevezése
Szennyvízelvezetési agglomeráció központi települése

b
ENYING
02802
ENYING
ENYING

A településen üzemelő, a szennyvíz tisztítását, elhelyezését szolgáló létesítmény(ek)
A településen meglévő közintézményi vagy szállodai, illetve turisztikai létesítmények szennyvizeinek tisztítására szolgáló egyedi szennyvízkezelő
berendezés(ek)
5.
6.
7.

darab
létesítmény jellemző megnevezése
létszám

0

Az 5-7. sor közül kötelezés vagy egyéb információk alapján nem megfelelő egyedi szennyvízkezelő létesítmény(ek)
8.
9.
10.

darab
létesítmény jellemző megnevezése
létszám

0

A településen üzemel-e jegyzői (vagy építésügyi, vízügyi) hatáskörbe tartozó, lakossági szennyvizek tisztítására, elhelyezésére szolgáló egyedi
szennyvízkezelő berendezés, oldómedencés létesítmény, egyedi zárt szennyvíztároló?
11.
darab
0
egyedi szennyvízkezelő
12.
ellátott ingatlan száma
berendezés
13.
lakosszám (fő)
14.
darab
0
tisztítómezővel ellátott
15.
oldómedencés
ellátott ingatlan száma
létesítmény
16.
lakosszám (fő)
17.
darab
0
egyedi zárt
18.
ellátott ingatlan száma
szennyvíztároló
lakosszám (fő)
19.
A 11-19. sorok közül kötelezés vagy egyéb információk alapján nem megfelelő egyedi szennyvízkezelő berendezés, oldómedencés létesítmény,
egyedi zárt szennyvíztároló
darab
0
20.
egyedi szennyvízkezelő
21.
ellátott ingatlan száma
berendezés
22.
lakosszám (fő)
darab
0
23.
tisztítómezővel ellátott
24.
ellátott ingatlan száma
oldómedencés
25.
lakosszám (fő)
létesítmény
darab
0
26.
egyedi zárt
27.
ellátott ingatlan száma
szennyvíztároló
lakosszám (fő)
28.
A tárgyévi TERVEZETT önkormányzati fejlesztés
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Szennyvízgyűjtő rendszer tekintetében (igen/nem)
Egyedi szennyvízkezelő berendezések, oldómedencés létesítmények, egyedi zárt
szennyvíztárolók elhelyezése tekintetében (igen/nem)
Települési szennyvíztisztító telep tekintetében (igen/nem)
A szennyvíztisztító telephez kapcsolódó szállítóvezeték tekintetében (igen/nem)
Szennyvíziszap-kezelés tekintetében (igen/nem)
Tervez-e az önkormányzat intézkedést a szennyvízgyűjtó rendszerre történő rákötések
teljesítésére (igen/nem)
A tárgyévi FOLYAMATBAN LÉVŐ/TERVEZETT új rendszer adatai
Az előkészítő intézkedések (tervezés, engedélyeztetés, közbeszerzési eljárás, pályáztatás) befejezésének (várható) időpontja (év, hónap)

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Szennyvízgyűjtő rendszer tekintetében
Egyedi szennyvízkezelő berendezések, oldómedencés létesítmények, egyedi zárt
szennyvíztárolók elhelyezése tekintetében
Települési szennyvíztisztító telep tekintetében
A szennyvíztisztító telephez kapcsolódó szállítóvezeték tekintetében
Szennyvíziszap-kezelés tekintetében
A kivitelezés kezdő (várható) időpontja (év, hónap)
Szennyvízgyűjtő rendszer tekintetében
Egyedi szennyvízkezelő berendezések, oldómedencés létesítmények, egyedi zárt
szennyívztárolók elhelyezése tekintetében

Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

Települési szennyvíztisztító telep tekintetében
A szennyvíztisztító telephez kapcsolódó szállítóvezeték tekintetében
Szennyvíziszap-kezelés tekintetében
A kivitelezés befejezésének (várható) időpontja (év, hónap)
Szennyvízgyűjtő rendszer tekintetében
Egyedi szennyvízkezelő berendezések, oldómedencés létesítmények, egyedi zárt
szennyvíztárolók elhelyezése tekintetében
Települési szennyvíztisztító telep tekintetében
A szennyvíztisztító telephez kapcsolódó szállítóvezeték tekintetében
Szennyvíziszap-kezelés tekintetében
A csatornarendszerre történő rákötés tekintetében
Meglévő szennyvíz-elvezetési agglomerációhoz csatlakozás vagy újonnan létrehozott több
településből álló szennyvíz-elvezetési agglomeráció esetén a szennyvíz-elvezetési agglomeráció
megnevezése
Az 1. sorban megnevezett településre vonatkozó szennyezőanyag-terhelés, melynek kezelésére
a beruházás irányul (lakosegyenérték)
A beruházás teljes bekerülési költsége (ezer Ft)
A beruházás kezdő éve
A beruházás tervezett befejezésének éve
A tárgyévi beruházási ráfordítások folyó áron összesen (nettó ezer Ft)
Szennyvízgyűjtő rendszer összesen
önkormányzati forrásból
állami forrásból
ebből:
víziközmű-társulati forrásból
hitelből
egyéb forrásból
megnevezés
Szennyvízszállító vezeték összesen
önkormányzati forrásból
állami forrásból
ebből:
víziközmű-társulati forrásból
hitelből
egyéb forrásból
megnevezés
Településen lévő szennyvíztisztító telep összesen
önkormányzati forrásból
állami forrásból
ebből:
víziközmű-társulati forrásból
hitelből
egyéb forrásból
megnevezés
Szennyvíziszap-kezelés összesen
önkormányzati forrásból
állami forrásból
ebből:
víziközmű-társulati forrásból
hitelből
egyéb forrásból
megnevezés
Egyedi szennyvízkezelő berendezések, oldómedencés létesítmények, egyedi zárt
szennyvíztárolók elhelyezése tekintetében összesen
önkormányzati forrásból
állami forrásból
ebből:
víziközmű-társulati forrásból
hitelből
egyéb forrásból
megnevezés

0

0

0

0

0

Kitöltési útmutató a 379/2015. (XII. 8.) Kormányrendelet 2. melléklete szerinti
adatszolgáltatáshoz
A Rendelet 4. § alapján az adatszolgáltatás Magyarország valamennyi településére
vonatkozik.
Egy település egészére általában egy adatlap kitöltése szükséges.
Kivétel, ha a település egésze nem egy szennyvízelvezetési agglomerációhoz tartozik,
ilyenkor településrészenként külön adatszolgáltatás szükséges:
- ha a településen belül több szennyvíztisztító telep van, ebben az esetben a Rendelet 4.§ (3)
alapján a szennyvíztisztító telepek számával megegyező adatszolgáltatás szükséges,
- ha egy település több szennyvízelvezetési agglomerációhoz tartozik (függetlenül a
településen lévő szennyvíztisztító telepek számától) a Rendelet 6.§ (3) alapján
településrészenként szükséges az adatszolgáltatás.
A 2. melléklet szerinti táblázat kitöltése az alábbiak figyelembe vételével történjen:
1. A település megnevezése: A település KSH szerinti megnevezése
2. Település KSH-kód: KSH szerinti 5 számjegyű (!) KSH-kód (nem a statisztikai számjel!)
3. Településrész megnevezése: Csak abban az esetben, ha a település egésze nem egy
szennyvízelvezetési agglomerációhoz tartozik, egyébként itt is a település megnevezése.
4. Szennyvízelvezetési agglomeráció központi települése: a szennyvízelvezetési agglomeráció
megnevezésével azonos központi település neve (ahol a szennyvíztisztító telep található),
illetve az önálló település neve.
5-28. sorok kérdései a település illetve településrész egyedi szennyvíztisztítására
vonatkoznak.
Az 5-10. sorokban a közintézményi (óvoda, iskola, idősek otthona, egyéb..), szállodai, illetve
turisztikai, a 11-28. sorokban pedig a lakossági egyedi megoldásokról kell számot adni.
A csatornázott településeken a csatornahálózatba be nem
szennyvíztisztítással rendelkező ingatlanokat is figyelembe kell venni!

kötött,

egyedi

A táblázatban található műszaki fogalmak a Rendelet megjelenésekor hatályos 147/2010.
(IV.29.) Korm. rendelet értelmező rendelkezései alapján:
Egyedi szennykezelés: olyan egyedi szennyvízkezelő létesítmények alkalmazása, amelyek
legalább 1, legfeljebb 50 lakosegyenérték szennyvízterhelésnek megfelelő települési
szennyvíz tisztítását, végső elhelyezését, illetve átmeneti gyűjtését, tárolását szolgálják.
Egyedi szennyvízkezelő berendezés: olyan vízilétesítmény, amely a települési szennyvizek
nem közműves, biológiai tisztítását energia bevitel segítségével végzi.
Tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény:olyan oldómedencéből és tisztítómezőből
álló vízilétesítmény, amely a települési szennyvizek nem közműves elvezetésére és
elhelyezésére szolgál, és amely a szennyezőanyagok anaerob lebontását energiabevitel nélkül
végzi.
Egyedi zárt szennyvíztároló: olyan egy vagy több, zártan és vízzáróan kialakított tartályból,
illetve medencéből álló közműpótló műtárgy, amely a szennyvizek időszakos ártalommentes
gyűjtésére és tárolására szolgál.
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Az 5-7. illetve a 11-19. sorokban feltüntetett egyedi szennyvíztisztítási megoldások közül ellenőrzés, kötelezés vagy egyéb információk alapján ismert - nem megfelelőket a 8-10.
illetve a 20-28. sorokban is szerepeltetni szükséges.
Ha minden egyedi megoldás megfelelő, akkor a 8-10. és 20-28. sorokba nullát kell írni.
Ha az 5., 11., 14., 17. sorok valamelyike (egyedi szennyvíztisztításra szolgáló berendezés
darabszáma) 0, akkor értelemszerűen az utána következő sorokba (ellátott ingatlan száma,
lakosszám, nem megfelelőre vonatkozó adatok) is 0-t szükséges írni.
A 6. illetve 9. sorokba, amennyiben különböző egyedi szennyvíztisztítási megoldások is
találhatók
a településen, úgy felsorolva kell a létesítmény neveket megadni, a 7. és 10.
pontban a létszám adatokat pedig összesítve szükséges beírni.
A tisztítómező nélküli oldómedencés létesítmény adatait az egyedi zárt szennyvíztároló
soraiban kell megadni. Ezen létesítmények db számát a nem megfelelők között is szerepeltetni
kell.
A 29-85. sorok az önkormányzat közműves szennyvízelvezetéssel, szennyvíztisztítással,
egyedi szennyvízkezeléssel, szennyvíziszap kezeléssel kapcsolatos fejlesztéseire
vonatkoznak.
A 29-34. sorok a tervezett fejlesztésekre vonatkoznak, ezekre a sorokra csak „igen” vagy
„nem” válasz adható.
Igen válasz megadása abban az esetben szükséges, ha az adatszolgáltatásra vonatkozó év
december 31-ig valamely fejlesztés megjelenik a jóváhagyott szabályozási tervben, illetve
jóváhagyott helyi építési szabályzatban.
A 35-85. sorok a tervezett, folyamatban lévő, vagy tárgyi évben befejezett fejlesztésekre
vonatkoznak.
A több települést magába foglaló szennyvízelvezetési agglomerációk esetén a
szennyvíztisztító telepre (és a kapcsolódó szennyvíziszap kezelésre) vonatkozó fejlesztési
adatokat az agglomeráció központi településének (ahol a szennyvíztisztító telep van, vagy
lesz) adatlapján kell csak megadni.
A 35-50. sorok tekintetében csak dátum lehet a válasz, értelemszerűen az előkészítő
intézkedések befejezésének, a kivitelezés megkezdésének illetve a kivitelezés befejezésének
időpontja, vagy várható időpontja. (Formátum a táblázatban megadva.)
Amennyiben az önkormányzatnak a településre vagy településrészre nincs sem tervezett,
sem folyamatban lévő beruházása, a dátumra vonatkozó cellákat kérjük üresen hagyni.
Az 51. sorban a befogadó szennyvízelvezetési agglomeráció megnevezése: az agglomeráció
központi településének, illetve az önálló település neve (ahol a szennyvíztisztító telep van
vagy lesz).
52.…szennyezőanyag terhelés, melynek kezelésére a beruházás irányul (lakosegyenérték): a
beruházás alapját szolgáló jóváhagyott tervek szerint, vagy a szennyvízközművel nem látott
területen - egyéb adat hiányában - 1 fő = 1 lakosegyenértékkel vehető figyelembe.
53. A beruházás teljes bekerülési költsége (nettó ezer Ft): a beruházással érintett évek szerinti
bekerülési költségek összege (beleértve az előkészítő intézkedések költségeit is).
Az 54. és 55. sorokban a beruházás kezdete (beleértve az előkészítő intézkedéseket is) és
tervezett befejezésének időpontja tekintetében csak az évszámot kell megadni.
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Az 56-85. sorokban a beruházások tárgyévibekerülési költségét kell feltüntetni (nettó ezer Ft
– kérjük a kitöltésnél figyelemmel lenni a nagyságrendre!).
A 61., 67., 73., 79. és 85. sorokban szükséges megadni, ha a beruházás megvalósításához
önkormányzati, állami, víziközmű-társulati forrás, illetve hitelen kívül egyéb forrás is
rendelkezésre áll. Itt szükséges az egyéb forrás szöveges megnevezése is az összeg
megadásán kívül.
Amennyiben az önkormányzatnak a településre vagy településrészre nincs sem tervezett,
sem folyamatban lévő fejlesztése, a költségekre vonatkozó cellákat kérjük nullával
kitölteni, üres cella a költségek vonatkozásában ne maradjon!
Az adatszolgáltatás teljesítése során kérjük a Rendelet 6.§ (2) és (3) bekezdésében foglalt
határidők pontos betartását.
Budapest, 2017. március 1.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. április 26. napján tartandó soron következő nyílt ülésére
Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiség bérletéről és elidegenítéséről szóló
új önkormányzati rendelettervezet (a licittárgyalásra vonatkozó szabályok pontosítása)
Előterjesztő: Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző
Készítette: Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző
Iktatószám: 01/2216-2/2016.
A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:
A szavazás módja:

egyszerű / minősített
nyílt/ titkos

Tisztelt Képviselő-testület!
Ezúton terjesztem a tárgyi előterjesztésemet döntésre a t. Képviselő-testület elé.
1. Előzmények
A képviselő-testület a 105/2017. (III. 20.) határozatával döntött arról, hogy az áprilisi soron
következő testületi ülésre a jegyző készítse elő az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 25/2002. (XII. 12.) önkormányzati rendelet
módosítására vonatkozó javaslatot. A döntés indoka a licittárgyalásra vonatkozó szabályok
pontosítása, mivel egy konkrét versenytárgyalás kapcsán felmerült, hogy licittárgyalásra csak akkor
kerül sor, ha legalább két egyforma összegű ajánlat érkezik. Az önkormányzati ingatlanok
értékesítése, illetve bérleti jogviszony keretében történő hasznosítása vonatkozásában az
önkormányzat szempontjából kedvezőbb helyzet alakulhat ki, ha a versenytárgyalás megkezdésekor
lehetőség van minden esetben a licitálásra, mivel ez emelheti az értékesítési/hasznosítási árat.
A fentiek alapján elkészült a rendelet módosítására vonatkozó javaslat. A tervezetet a PTFB
megtárgyalta és a 110/2017. (IV. 18.) határozatával annak elfogadását javasolja a képviselő-testület
részére. A rendelet tervezetet társadalmi egyeztetésre bocsátottuk, melynek határideje 2017. április
25. 12:00 óra.
Kérem a t. Képviselő-testületet, hogy a tervezetet megtárgyalni és annak elfogadásról dönteni
szíveskedjenek.
Az Mötv. 42. § 1. pontja alapján a rendeletalkotás nem ruházható át a képviselő-testület
hatásköréből, az Mötv. 50. §-ában foglaltak szerint a rendelet elfogadásához minősített többség
szükséges.
Az előterjesztés tartalmazza a Jat. szerinti előzetes hatásvizsgálatot és a jogszabály indokolását.
2. Jogszabályi hivatkozások
 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
 A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
 a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény

 A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet
 A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2013. (IV.29.)
önkormányzati rendelet
3. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése: 4. Bizottság javaslata:
részletesen tartalmazza az előterjesztés
5. melléklet:
rendelet tervezet, előzetes hatásvizsgálat, Jat. szerinti indokolás
Enying, 2017. április 23.

Tisztelettel:
Dr. Kóródi-Juhász Zsolt s. k.
jegyző

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a értelmében a jogszabályok
előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. Az előzetes hatásvizsgálat
megállapításai a következők:
1. A jogszabály megalkotásának szükségessége: A rendelet megalkotására jogszabályi
felhatalmazás alapján kerül sor, a magasabb szintű jogszabály előírására tekintettel. A
rendelet módosítása következtében az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok
hasznosítása során az önkormányzat bevételei növelhetők.
2. Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások: Jelen rendeletnek aktív társadalmi,
gazdasági hatása nincs, a költségvetési bevételek emelkedhetnek.
3. Környezeti és egészségügyi következményei: A rendeletben foglaltak végrehajtásának
közvetlen környezeti és egészségügyi hatása nincs.
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtása az
adminisztratív terheket nem befolyásolja.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: A jogszabály megalkotásának elmaradása a költségvetési bevételek
növekedésének elmaradását eredményezheti.
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek: A
rendelet elfogadása nem igényel szignifikáns többlet személyi, szervezeti, pénzügyi feltételt.
Enying, 2017. április 23.
Dr. Kóródi-Juhász Zsolt
jegyző s. k.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
18. §-a szerinti
RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz:
A rendelkezés megállapítja a versenytárgyalás szabályait. Az új rendelkezés szerint, ha több
pályázó jelentkezik egy ingatlan hasznosítása során, akkor minden esetben licittárgyalást kell
tartani. A korábbi szabályok ezt csak akkor tették kötelezővé, ha ajánlategyezőség állt fenn.
2. §-hoz:
Potosítja azokat az eseteket, amikor a versenytárgyalás szabályait kell alkalmazni. A szociális
bérlakások tekintetében a versenytárgyalás nem alkalmazandó.
3. §-hoz:
Megállapítja a hatálybalépésre vonatkozó rendelkezéseket.
Enying, 2017. április 23.
Dr. Kóródi-Juhász Zsolt s. k.
jegyző

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének ___/2017. (IV.___.)
önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek
bérletéről és elidegenítéséről szóló 25/2002. (XII. 12.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 2.
mellékletében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el.
1. § Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában
lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 25/2002. (XII. 12.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: ÖR.) 14. § (5) bekezdésének a) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
„a) Önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására
versenytárgyalást kell folytatni. A versenytárgyalás nyertese az a pályázó, aki a legmagasabb
összegű ajánlatot teszi. Több ajánlattevő esetén a versenytárgyalás nyertesét minden esetben
licitálás útján kell kiválasztani. A licitálás nyertese az a pályázó, aki a legmagasabb összegű
ajánlatot teszi. A pályázók közül előnyben részesül az, aki a helyiség minimum hat havi bére
(legmagasabb összegű) előre történő egyösszegű megfizetését vállalja. Amennyiben a rendelet
ezen §-ban szabályozottak szerinti versenytárgyalásra az előírt határidőben és tartalommal
csak egy ajánlat érkezik, illetve a pályázó a versenytárgyalás megkezdése előtt ajánlatát
visszavonja és emiatt csak egy érvényes ajánlat marad, úgy a versenytárgyalás megtartása
nélkül, az ajánlatban tett áron, illetve díjon, de minimum a kiírásban meghatározott alapáron
illetve díjon köthető szerződés.”
2. § Az ÖR. 17. §-a kiegészül a következő (6) bekezdéssel:
„(6) Az önkormányzat tulajdonában lévő egyéb ingatlanok bérletére és elidegenítésére –
kivéve a közfoglalkoztatási program keretében épített szociális bérlakásokat – az e rendelet
14. § (4) bekezdésében, valamint a 14. § (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott
versenytárgyalás szabályait értelemszerűen kell alkalmazni.”
3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.

Viplak Tibor
polgármester

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. április 26. napján tartandó soron következő (rendes) nyílt ülésére
Tárgy:

Javaslat a településképi arculati kézikönyv elkészítésének kezdeményezésére és a
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző
Készítette:

Farkas Renáta településfejlesztési ügyintéző

A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:
határozati javaslathoz

egyszerű

rendelet tervezethez

minősített

A szavazás módja:

nyílt/ titkos

Tisztelt Képviselő-testület!
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény értelmében a településeknek
településképi rendeletet kell alkotniuk 2017. október 1. napjáig, melynek szakmai megalapozása
érdekében településképi arculati kézikönyvet (a továbbiakban: kézikönyv) kell készíteni. A
kézikönyv a – települések természeti és épített környezete által meghatározott – településképi
jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. Feltárja és ismerteti a településen
belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek
figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez
illeszkedő építészeti elemek alkalmazására. A kézikönyv tartalmi elemeit kormányrendelet
határozza meg. A kézikönyv elkészítésére vonatkozó eljárás során jogszabály szerint partnerségi
egyeztetést kell lefolytatni.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 29/A. § (2) bekezdése alapján rendeletet kell alkotni,
a rendezési terv módosítása során a partnerségi egyeztetés szabályairól.
Fentiek értelmében kérem a tisztelt Képviselő-testület döntését Enying teljes közigazgatási
területére vonatkozó Településképi Arculati Kézikönyv készítésével kapcsolatos eljárás
megindításának támogatásáról és a partnerségi egyeztetés szabályainak elfogadásáról.
Kérem, hogy a tervezetet megtárgyalni és esetleges javaslataikat megtenni szíveskedjenek!
A rendelet tervezet társadalmi egyeztetésre kerül, melynek határideje 2017. április 25. 12:00 óra.
1. Jogszabályi hivatkozások:
- Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény
- A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
- A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
1

- A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2013. (IV.29.)
önkormányzati rendelet
2. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése: 3. Határozati javaslatok, rendelettervezet
- mellékletben
4. Bizottság javaslata
A Településképi Arculati Kézikönyv készítésével kapcsolatos eljárás lefolytatására vonatkozó
határozati javaslat elfogadását a PTFB a 111/2017. (IV. 18.) határozatával elfogadásra javasolta a
képviselő-testület számára.
A rendelet-tervezet elfogadását a PTFB a 112/2017. (IV. 18.) határozatával javasolja a képviselőtestület számára.
5. melléklet
- rendelet-tervezet
- hatásvizsgálat
- részletes indokolás
- PTFB határozatai
Enying, 2017. április 19.

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt
jegyző s.k.
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HATÁROZATI JAVASLAT
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének___/2017.
Településképi Arculati Kézikönyv elkészítéséről:

(IV.

26.)

határozata

A képviselő-testület megbízza az Enyingi Polgármesteri Hivatalt Településképi Arculati Kézikönyv
elkészítésével kapcsolatos eljárás lefolytatására.
Felelős:

Viplak Tibor polgármester

Határidő:

azonnal
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Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének ___/2017. (IV. ___)
önkormányzati rendelete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép
alakításával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól
Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi
LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdésének 1. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el.
I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § A rendelet hatálya Enying Város településrendezési eszközeinek, településképi
arculati kézikönyvének és településképi rendeletének elkészítésére, és módosításaira
terjed ki.
2. § Az egyezetésben résztvevők (a továbbiakban: Partnerek) köre:
a) a tervezéssel érintett terület lakossága,
b) a
tervezéssel
érintett
területen
lévő
ingatlan
tulajdonosa,
az
ingatlannyilvántartásban egyéb bejegyzett joggal rendelkező,
c) tervezéssel érintett területen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó
szervezet,
d) tervezéssel érintett területen Önkormányzatnál nyilvántartott civil szervezetek,
e) tervezéssel érintett területen működő elismert egyház,
f) egyéb jogszabályok alapján a dokumentum véleményezési eljárásába bevonandó
szervezetek.
II.

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

3. §A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei:
a) Az Önkormányzat a partnereket a város hivatalos honlapján (www.enying.eu),
valamint a hivatali hirdetőtáblán keresztül és a helyi lapban tájékoztatja, továbbá
b) a Partnerek az Enyingi Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben a
tervanyagba betekinthetnek, azzal kapcsolatban felvilágosítást kaphatnak.
4. § Partnerek javaslatai és véleményei közlésének módja: a közzétett tájékoztatás
alapján a partnerek az abban meghatározott határidőig jogszabályon alapuló írásos
javaslatokat tehetnek, véleményt nyilváníthatnak postai úton az Enyingi Polgármesteri
Hivatal hivatalos címére történő megküldéssel, vagy elektronikus levélben az Enyingi
Polgármesteri Hivatal hivatalos e-mail címre.
5. § Partnerek javaslatainak és véleményeinek kezelése
a) A beérkezett javaslatok, vélemények, az ezekre adott válaszok és kapcsolódó
iratok dokumentálásáról és nyilvántartásáról gondoskodni kell.
b) A beérkezett javaslatokra, véleményekre választ kell adni. Az el nem fogadott
véleményeket, javaslatokat indokolni kell.
c) Azt a partnert, aki a partnerségi egyeztetés során véleményt nem adott, a
továbbiakban kifogást nem emelő partnernek kell tekinteni.

6. § Az elfogadott településrendezési eszközök, településképi arculati kézikönyv és
településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedések.
a) A polgármester az elfogadott településrendezési eszközt, településképi arculati
kézikönyvet, településképi rendeletet a kihirdetést követően feltölti a város
hivatalos honlapjára, és erről hirdetményt tesz közzé a város hivatalos honlapján
és a hivatali hirdetőtáblán.
b) Az elfogadott településrendezési eszközök, településképi arculati kézikönyv és
településképi
rendelet
nyomtatott
formában
ügyfélfogadási
időben
megtekinthetőek a hivatalban.
III.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Viplak Tibor
polgármester

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt
jegyző

Kihirdetve: 2017………………..

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt
jegyző

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
18. §-a szerinti
RÉSZLETES INDOKOLÁS
1. §-hoz
A rendelkezés meghatározza a rendelet tárgyi hatályát.
2. §-hoz
A rendelkezés meghatározza a partnerségi egyeztetésben résztvevők körét. A rendelkezésnek
köszönhetően a partnerségi egyeztetésben résztvevők széles körben kerültek meghatározásra
annak érdekében, hogy a rendelet által szabályozott területen minél meghatározóbb vélemény
kialakítására kerülhessen sor.
3. §-hoz
A rendelkezés meghatározza a partnerekkel történő egyeztetés módját és eszközeit. A
módszerek tekintetében előtérbe kerül az az elvárás, hogy minél szélesebb körben kerülhessen
az anyag megismerésre, ennek megfelelően több információs csatornán elérhetővé kell tenni
azt.
4. §-hoz
A rendelkezés meghatározza a partnerek javaslatainak és véleményének közlési módját.
5. §-hoz
A rendelkezés meghatározza a partnerek javaslatainak és véleményének kezelését.
6. §-hoz:
A rendelkezés meghatározza az elfogadott településrendezési eszközök településképi arculati
kézikönyv és településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedéseket.
7. §-hoz
A rendelkezés megállapítja a hatálybalépést.
Enying, 2017. április 19.
Dr. Kóródi-Juhász Zsolt
jegyző s. k.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a értelmében a jogszabályok
előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. Az előzetes hatásvizsgálat
megállapításai a következők:
1.
A jogszabály megalkotásának szükségessége: A rendelet megalkotására jogszabályi
felhatalmazás alapján kerül sor, a magasabb szintű jogszabály előírására tekintettel.
2. Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások: Jelen rendeletnek aktív társadalmi,
gazdasági és költségvetési hatása nincs, ugyanakkor a településképi arculati kézikönyv
elfogadásával széleskörű véleménynyilvánítási lehetőséget biztosít az érintetteknek.
3. Környezeti és egészségügyi következményei: A rendeletben foglaltak végrehajtásának
közvetlen környezeti és egészségügyi hatása nincs.
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtásaaz
adminisztratív terheket kismértékben növeli.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: A jogszabály megalkotásának elmaradása törvényességi felhívást vonhat
maga után.
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek: A
rendeletelfogadása nem igényel szignifikáns többlet személyi, szervezeti, pénzügyi feltételt.
Enying, 2017. április 19.
Dr. Kóródi-Juhász Zsolt
jegyző s. k.

Humán Bizottság előterjesztése
a Bizottság 2017.04.18-i üléséről

III/1. Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata
A Humán Bizottság 3 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Enying Város Önkormányzata Humán Bizottságának 43/2017. (IV. 18.) határozata a
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár módosított SzMSz-éről:
Enying Város Önkormányzatának Humán Bizottsága az alábbi határozati javaslatot terjeszti a
képviselő-testület elé:
„A képviselő-testület
1. megismerte az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Helyettes
Államtitkárának 16771-1/2017/KÖZGYUJT iktatószámú megkeresésében foglaltakat,
2. megismerte a Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár – Emberi Erőforrások
Minisztériumának ellenőrzése során feltárt hiányosságok alapján elkészített –
szervezeti és működési szabályzatának (a továbbiakban SzMSz) tervezetét, mely jelen
határozat 1. mellékletét képezi,
3. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. törvény 68. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján
jóváhagyja az 2. pontban említett SzMSz tervezetet,
4. megbízza a polgármestert a fenntartó képviseletében az 1. pont szerinti megkeresés
megválaszolásával.
Felelős:
Határidő:

Viplak Tibor polgármester, Nemes Diána intézményvezető
legkésőbb 2017. május 31. ”

Felelős:
Határidő:

Regenyei Katalin elnök
azonnal

PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSEI
a Bizottság 2017.04.18-i üléséről
III/2. Cinca-Csíkgát-Sió Vízgazdálkodási Társulat önkéntes hozzájárulás megfizetésére
és üzemeltetési szerződésre vonatkozó kérelme
A bizottság 3 igen, 1 ellene, 1 tartózkodó szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Enying Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 106/2017.
(IV. 18.) határozata a Cinca-Csíkgát-Sió Vízgazdálkodási Társulat önkéntes
hozzájárulás megfizetésével és a 2017. évi üzemeltetési szerződéssel kapcsolatos
kérelméről:
Enying Város Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága úgy határozott,
hogy az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé:
„A képviselő-testület
1. a Cinca-Csíkgát-Sió Vízgazdálkodási Társulat 2017. április 7-i levelében foglaltakat
megismerte és megtárgyalta,
2. a 2017. évi önkéntes hozzájárulást megfizeti, melynek összege: 757,63ha x450Ft/ha, azaz
340 933.-Ft (Áfa mentes),
3. a 659 067.-Ft-ot a fenntartási munkák fedezetéül megfizeti, azzal, hogy a Társulat képezzen
céltartalékot, amennyiben a mederfenék süllyesztés költségének összege rendelkezésre áll, úgy
a kivitelezést végezze el.
Felelős: Viplak Tibor polgármester
Határidő: azonnal”
III/3. Jelentés vályogház bérlők fizetési kötelezettségeinek teljesítéséről
A bizottság 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Enying Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 108/2017.
(IV. 18.) határozata a vályogházak ellenőrzésről:
Enying Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az alábbi határozati
javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra:
„A képviselő-testület
1) megismerte a vályogházak ellenőrzéséről szóló előterjesztést,
2) megbízza a Pénzügyi- és Adóigazgatási Osztályt, illetve a TÜF Osztályt, a hátralékkal
rendelkezők
1.

figyelmének felhívására a bérleti díj, a szolgáltatási díjak, valamint a
lakáselőtakarékossági számla havi díja befizetésének elmulasztása miatti
jogkövetkezményekre,

2. határidő tűzésével (2017. június 30.) történő felszólítására a tartozások rendezése
vonatkozásában.
Felelős: Viplak Tibor polgármester, Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző
Határidő: azonnal”

III/4. Szennyvízdíj kompenzálásának kérdése
A bizottság 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Enying Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 109/2017.
(IV. 18.) határozata Éberling László kérelmével kapcsolatban:
Enying Város Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az alábbi
határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra:
„A képviselő-testület
1. megismerte
2.

Éberling

László

kérelmét,

felkéri a jegyzőt, hogy készítse elő a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 14/2016. (V. 6.)
önkormányzati rendelet módosítását.

Felelős: Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző
Határidő: májusi soron következő bizottsági ülés”
III/5. DRV Zrt. által készítendő 2018-2032. évi ivóvíz GFT
A bizottság 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Enying Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 113/2017.
(IV. 18.) határozata a DRV Zrt. szolgáltatóval az Enying ivóvízszolgáltató rendszerre
vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv elkészítéséről:
Enying Város Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága úgy határozott,
hogy az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé:
„A képviselő-testület
1. az előterjesztésben foglaltakat megismerte,
2. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 155/2017. (III. 29.) határozatát
a „DRV Zrt. szolgáltatóval az Enying ivóvízszolgáltató rendszerre vonatkozó Gördülő
Fejlesztési Terv elkészítéséről” visszavonja,
3. megbízza a DRV Zrt-t a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
(továbbiakban: Vksztv) 11.§-ában előírt Gördülő Fejlesztési Terv (továbbiakban:
GFT) elkészítésével és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz
(továbbiakban: MEKH) történő benyújtásának teljesítésével,
4. javasolja a 2018-2032. évi tervben a föld alatti tűzcsapok föld felettire történő
cseréjét, illetve a szakaszoló szerelvények szükség szerinti cseréjét,
5. felhatalmazza a polgármestert a meghatalmazás, adatlap önkormányzat nevében
történő aláírására.
Felelős: Viplak Tibor polgármester
Határidő: azonnal”
Felelős: Gebula Béla Ákos elnök
Határidő: azonnal

A bizottság 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Enying Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 114/2017.
(IV. 18) határozata a DRV Zrt. szolgáltatóval az Enying ivóvízszolgáltató rendszerre
vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv elkészítéséről:
Enying Város Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága úgy határozott,
hogy az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé:
„A képviselő-testület
1. az előterjesztésben foglaltakat megismerte,
2. megbízza a polgármesteri hivatalt a DRV Zrt. Enying ivóvízszolgáltató rendszerre
vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv előző évekre vonatkozó teljesítésének
ellenőrzésével.
Felelős: dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző, Révfalusi László osztályvezető
Határidő: azonnal”
Felelős: Gebula Béla Ákos elnök
Határidő: azonnal
III/6. Séra Józsefné kérelme
A bizottság 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Enying Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 119/2017.
(IV 18.) határozata tulajdonosi hozzájárulás megadásáról:
Enying Város Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az alábbi
határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra:
„A képviselő-testület
1.
úgy határozott, hogy megismerte és támogatja a Séra Józsefné kérelmében
foglaltakat, ezért tulajdonosi hozzájárulását adja az emléktábla elhelyezéséhez
Enying, Kossuth Lajos utca 55. szám alatt található Batthyány Fülöp Gimnázium és
Általános Iskola falán az épületen belül,
2.
kijelenti, hogy a táblát csak a fenntartói és intézményi hozzájárulás beszerzését
követően lehet megfelelően elhelyezni,
3.
kijelenti továbbá, hogy az 1. és 2. pontban szereplő feladatok költsége a
kérelmezőt terhelik,
4.

felhatalmazza a Polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Felelős: Viplak Tibor polgármester
Határidő: azonnal”
Felelős: Gebula Béla Ákos elnök
Határidő: azonnal

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8130 Enying, Kossuth u. 26.
Tel./Fax: 22/372-002

MEGHÍVÓ
ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
TESTÜLETI ÜLÉSÉRE
2017. április 26-án (szerda)
15:00 kezdettel soron következő (rendes) nyílt ülést tart,
melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár
8130 Enying, Bocskai u. 1.

N a p i r e n d:
Nyílt ülés:
Vegyes ügyek
1. Siófoki Hivatásos Tűzoltóság 2016. évi beszámolója
I.

Polgármesteri, alpolgármesteri előterjesztések
1. Intézményi beszámolók a 2016. évről
2. Rozmaring Nyugdíjas Klub kérelme
3. ISPA/KA vagyon üzemeltetési szerződésével kapcsolatos jogvita (az előterjesztés
előreláthatólag 2017. április 25-én kerül kiküldésre)
4. Önkormányzat
létszámbővítése
a
TOP-5.1.2-15
együttműködések nyertes pályázat keretében

Helyi

foglalkoztatási

5. Tájékoztatás az önkormányzat 2017. I. negyedévi lejárt fizetési határidejű szállítói
állományáról
6. Dr. Ivády Ilona kérelme
7. Tájékoztatás a TOP-2.1.2-15 kódszámú Zöld város kialakítása, vagyis Zöld város,
Enying elnevezésű pályázat „akcióterület”-ről
8. Tájékoztatás az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása”
elnevezésű pályázatról (az előterjesztés előreláthatólag 2017. április 24-én kerül
kiküldésre)
9. 2815. hrsz.-ú ingatlan értékesítése
10. Polgármester által kötött szerződések
Előadó: Viplak Tibor polgármester, Buza Krisztina alpolgármester

II.

Jegyzői, aljegyzői előterjesztések
1. Polgármesteri Hivatal beszámolója a 2016. évről
2. Tájékoztatás településsoros jegyzékről
3. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiség bérletéről és elidegenítéséről
szóló új önkormányzati rendelettervezet (az előterjesztés előreláthatólag 2017.04.24én kerül feltöltésre)
4. Javaslat a településképi arculati kézikönyv elkészítésének kezdeményezésére és a
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotására
Előadó: Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző, Dr. Komáromi Eszter aljegyző

III. Bizottsági előterjesztések
Humán Bizottság előterjesztése
1.

Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata
Előadó: Regenyei Katalin elnök, Dr. Lelkes Ákos alelnök

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság előterjesztései
2.

Cinca-Csíkgát-Sió Vízgazdálkodási Társulat önkéntes hozzájárulás megfizetésére és
üzemeltetési szerződésre vonatkozó kérelme

3.

Jelentés vályogház
kezelendő)

4.

Szennyvízdíj kompenzálásának kérdése

5.

DRV Zrt. által készítendő 2018-2032. évi ivóvíz GFT

6.

Séra Józsefné kérelme

bérlők

fizetési

kötelezettségeinek

teljesítéséről

Előadó: Gebula Béla Ákos elnök, Méreg János alelnök
IV. Sürgősségi- és egyéni képviselői indítványok, előterjesztések, kérdések

Enying, 2017. április 21.

Tisztelettel:

Viplak Tibor s.k.
polgármester

(zártan

