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Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
 2009. május 19-én

megtartott  rendkívüli  nyílt  üléséről

Helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
8130 Enying, Kossuth u. 26.

Jelen vannak: Tóth Dezső polgármester, Dr. Lelkes Ákos alpolgármester
Bíró  Attila  Károly,  Botos  Sándor,  Buza Lajos,  Gál  Balázs,  dr. 
Miljánovits György, Nagy József Ödön, Nyikos István, Venczel 
Zita képviselők

Mihályfi Gábor aljegyző, Závodni Lászlóné pénzügyi vezető
Vassné Zsemberi Katalin jegyzőkönyvvezető

Tóth Dezső polgármester köszönti a megjelenteket és a városi televízió nézőit. Megállapítja, 
hogy a képviselők 10 fővel,  határozatképes számban megjelentek és az ülést 14.00 órakor 
megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Venczel Zita és Botos Sándor képviselőket, a 
jegyzőkönyv vezetésére pedig Vassné Zsemberi Katalint. Elmondja, hogy az ülést telefonon, 
egy  napirendi  ponttal,  a  CÉDE  pályázatok  benyújtása  miatt  kellett  összehívni,  amely 
pályázatokat  az  ülést  megelőzően  a  Pénzügyi  Bizottság  már  véleményezett.  Javasolja 
azonban,  hogy  második  pontként  vegyék  fel  a  napirendre  közétkeztetés  kapcsán  a 
közbeszerzési  eljárás  lebonyolítására  vonatkozó  egyszerű  ajánlattételi  felhívás 
megtárgyalását, illetve harmadik pontként a vegyes ügyeket, melynek keretében a lengyel 
testvérvárosi  delegáció  vendégül  látását  szeretné  megbeszélni  a  képviselőkkel.  Több 
napirend módosító javaslat nem lévén kéri, hogy aki a második pont felvételével egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal a közétkeztetéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás  
lebonyolítására  vonatkozó  egyszerű  ajánlattételi  felhívás  megtárgyalását  2-es  pontként  felvette  a  
napirendre.

Tóth Dezső polgármester kéri, hogy aki a vegyes ügyek felvételével egyetért, kézfeltartással 
szavazzon.

A  Képviselő-testület  10  igen  egyhangú  szavazattal  a  vegyes  ügyeket  3-as  pontként  felvette  a  
napirendre.

Tóth  Dezső  polgármester  kéri,  hogy  aki  a  teljes,  módosított  napirenddel  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta.



N a p i r e n d:

Nyílt ülés :

1.) TEKI, CÉDE pályázatok

2.) Közétkeztetéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lebonyolítására vonatkozó 
egyszerű ajánlattételi felhívás megtárgyalása

3.) Vegyes ügyek

Viplak Tibor EVSZI vezető 14.01 perckor megérkezik az ülésre.

1.) TEKI, CÉDE pályázatok

Tóth  Dezső  polgármester  ismerteti  a  multifunkcionális  rakodógép  beszerzésére  irányuló 
határozati javaslatot.

Mohai Istvánné képviselő 14.02 perckor megérkezik az ülésre, a képviselők létszáma 11 fő.

Tóth Dezső  polgármester  javasolja,  hogy határidőnek 2009.  június  2-át,  felelősnek  pedig 
Tóth Dezső polgármestert  és  Viplak Tibor EVSZI  vezetőt  jelöljék meg.  Hozzászólás  nem 
lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
161/2009. (V. 19.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Közép-dunántúli  Regionális  Fejlesztési 
Tanács  által  meghirdetett  KD RFT / CÉDE / 2009.  „A helyi 
önkormányzati  feladatellátás  színvonalának  javítását 
eredményező fejlesztések kivéve TEUT keretében támogatható 
fejlesztések” támogatására pályázatot nyújt be. 

A pályázat célja: Multifunkcionális rakodógép beszerzése

A fejlesztés megvalósulási helye: Enying

A fejlesztés forrásösszetétele:
                adatok Ft-ban

Megnevezés 2009. év arány

Saját forrás 5.254.777 25%

Hitel

Támogatásból igényelt 
összeg

15.764.331 75%

Egyéb támogatás (nevesítve)
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Egyéb forrás

Összesen 21.019.108 100%

A Képviselő-testület a 2009. évi saját forrás összegét a 2009. évi 
költségvetéséről  szóló  12/2009.  (III.02.)  számú  költségvetési 
rendeletében  biztosítja.  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő: 2009. június 2.
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Viplak Tibor EVSZI vezető

Tóth Dezső  polgármester  ismerteti  a  játszótér  létrehozására  irányuló,  1.365.563,-  Ft  saját 
forrást tartalmazó határozati javaslatot. Ismét javasolja határidőnek megjelölni 2009. június 2-
át, felelősnek pedig Tóth Dezső polgármestert és Viplak Tibor EVSZI vezetőt. Hozzászólás, 
kérdés nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
162/2009. (V. 19.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Közép-dunántúli  Regionális  Fejlesztési 
Tanács  által  meghirdetett  KD RFT / CÉDE / 2009.  „A helyi 
önkormányzati  feladatellátás  színvonalának  javítását 
eredményező fejlesztések kivéve TEUT keretében támogatható 
fejlesztések” támogatására pályázatot nyújt be. 

A pályázat célja: Játszótér létrehozása

A  fejlesztés  megvalósulási  helye:  Enying,  Hősök  tere  hrsz.: 
2009

A fejlesztés forrásösszetétele:
                adatok Ft-ban

Megnevezés 2009. év arány

Saját forrás 1.365.563 25%

Hitel

Támogatásból igényelt összeg 4.096.689 75%

Egyéb támogatás (nevesítve)

Egyéb forrás

Összesen 5.462.252 100%
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A Képviselő-testület a 2009. évi saját forrás összegét a 2009. évi 
költségvetéséről  szóló  12/2009.  (III.02.)  számú  költségvetési 
rendeletében  biztosítja.  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő: 2009. június 2.
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Viplak Tibor EVSZI vezető

Buza Lajos  képviselő elmondja, hogy ahogy azt a Pénzügyi Bizottsági ülésen is jelezte, a 
játszótér kialakításának helyszínével nem ért egyet.

Viplak  Tibor EVSZI  vezető  elmondja,  hogy  valóban  lehetséges,  hogy  a  levegő 
szennyezettség tekintetében nem tökéletes  a megoldás,  de a játszótér egyéb szempontból 
védve van,  a  főúttól  árok és  sövény választja  el,  illetve  fognak még sövényt  telepíteni  a 
játszótér köré. Sokat gondolkodtak a megfelelő helyszínről, úgy gondolták, hogy a Cifra kert 
nem megfelelő, hiszen nincs szem előtt és a régi játszóteret is tönkretették. Mivel a Hősök 
tere a főút mellett szem előtt van, talán itt nem fogják megrongálni a játékokat. Megjegyzi, 
hogy  a  pályázathoz  szükséges  tervek  is  elkészültek,  a  cég,  amely  a  terveket  készítette 
rugalmasan, rövid időn belül kijött a helyszínre felmérni a területet és elkészítette a terveket, 
illetve nyertes pályázat esetén,  ők szeretnék a kivitelezést is  lefolytatni.  Mivel  a  határidő 
rövid, kéri a képviselő-testület támogatását.

Dr.  Lelkes  Ákos alpolgármester  véleménye  szerint,  mivel  az  előbb  már  szavaztak  a 
pályázatról és támogatták, fölöslegesnek tartja vitázni a helyszín kérdéséről.

Buza Lajos képviselő megkérdezi, hogy mi szükség van akkor a képviselő-testület döntésére, 
ha az ülésen már semmi részletet nem változtathatnak meg?

Nagy József Ödön képviselő elmondja, hogy ő a helyszín kiválasztásában nem vett részt, de 
tudja, hogy a pályázat benyújtásához a helyszínt meg kell határozni, a terveket csatolni kell. 
A Hősök terét szerencsésnek találja, mert jól látható mindenki számára, nem baj, ha a város 
be  tud mutatni  egy igényes  játszóteret.  Emellett  lehet  majd más  helyszínen is  játszóteret 
kialakítani.

Tóth  Dezső  polgármester  megerősítésképpen megkérdezi  Buza  Lajos  képviselőt,  hogy  a 
határozat tekintetében mi a szavazata?

Buza Lajos képviselő válaszul elmondja, hogy a szavazata: nem.

Tóth Dezső polgármester ismerteti a költségvetési rendeletmódosító javaslatot. Hozzászólás, 
kérdés nem lévén kéri, hogy aki a rendeletmódosítással egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül  Enying 
Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló 12/2009. (III.2.) számú 
rendeletének  módosításáról jelen  jegyzőkönyv  mellékletét  képező  21/2009.  (V.25.) 
számú rendeletet alkotja.

4



Tóth Dezső  polgármester  ismerteti  a  pályázatok  rangsorának megállapítására  vonatkozó 
határozati  javaslatot.  Kérdés,  észrevétel  nem lévén kéri,  hogy aki  a  határozati  javaslattal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
163/2009. (V. 19.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Közép-dunántúli  Regionális  Fejlesztési 
Tanács  által  meghirdetett  KD  RFT/CÉDE/2009.  „A  helyi 
önkormányzati  feladatellátás  színvonalának  javítását 
eredményező fejlesztések kivéve TEUT keretében támogatható 
fejlesztések”  támogatására  benyújtandó  pályázatokat  az 
alábbiak szerint rangsorolja:

1. Multifunkcionális rakodógép beszerzése
2. Játszótér létrehozása

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester

2.) Közétkeztetéshez  kapcsolódó  közbeszerzési  eljárás  lebonyolítására  vonatkozó 
egyszerű ajánlattételi felhívás megtárgyalása

Tóth  Dezső  polgármester  ismerteti  az  ajánlattételi  felhívást,  kiegészítve  azzal,  hogy  a 
„szerződéskötés tervezett időpontja” helyesen 2009. június 8-a. 

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
164/2009. (V. 19.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  város  közétkeztetése  kapcsán  a 
közbeszerzési  eljárás  lebonyolítójának  kiválasztására  az 
„Egyszerű beszerzési eljárás ajánlattételi felhívást” a melléklet 
szerinti formában és tartalommal elfogadja.

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester
 

3.) Vegyes ügyek

Tóth  Dezső  polgármester  elmondja,  hogy  a  lengyel  testvérvárosból  érkező  delegáció 
vendégül látásával  kapcsolatos programot  az Oktatási Bizottság megtárgyalta.  Kéri,  hogy 
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azok a képviselők, akik a szerdai, illetve csütörtök esti közös vacsorán részt tudnak venni, 
iratkozzanak fel a listára a titkárságon, hogy a vacsora iránti megrendelést le tudják adni.

Buza  Lajos képviselő  jelzi,  hogy  nem  tud  részt  venni  sem  a  szerdai  képviselő-testületi 
ülésen, sem az azt követő vacsorán.

Viplak  Tibor EVSZI  vezető  elmondja,  hogy  a  szállással  kapcsolatban  egy  kis  probléma 
adódott,  26-án már  foglalt  a  Varga  tanya,  így  erre  az  éjszakára  máshol  kell  a  vendégek 
számára szállást foglalni. Kérdése, hogy foglaljon-e erre az éjszakára egy más helyen szállást, 
és a következő két napra költöztessék át a vendégeket a Varga tanyára, vagy mind a három 
éjszakára már egy másik szállodában foglaljon szállást?  

Tóth Dezső polgármester véleménye szerint célszerűbb lenne nem költöztetni a vendégeket, 
javasolja, hogy keressenek egy másik szálláshelyet. Elmondja, még, hogy a Bánffyhunyadi 
Napokra  még  lehet  jelentkezni,  2  képviselőt  várnak  a  városból.  Ő  személy  szerint  az 
egészségi állapotára való tekintettel most nem tud eleget tenni ennek a meghívásnak, és ha a 
képviselők közül sem jelentkezik senki, akkor egy udvarias levélben megírja, hogy jelenleg 
nem  tudnak  részt  venni  az  ünnepségen.  Kiutazási  szándékát  jelző  képviselő  nem lévén, 
megköszöni a részvételt, és a rendkívüli ülést 14.19 perckor bezárja.

Enying, 2009. május 29.

 Tóth Dezső Mihályfi Gábor
polgármester       aljegyző

Botos Sándor Venczel Zita
   hitelesítő     hitelesítő
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