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JEGYZŐKÖNYV

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
 2009. szeptember 9-én

megtartott  rendkívüli  nyílt  üléséről

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

Jelen vannak: Dr. Lelkes Ákos alpolgármester
Bíró Attila Károly, Botos Sándor, Buza Lajos, Gál Balázs, Mohai 
Istvánné,  Nagy  József  Ödön,  Nyikos  István,  Venczel  Zita 
képviselők

Szörfi István jegyző, Mihályfi Gábor aljegyző,
Závodni  Lászlóné  pénzügyi  vezető,  Drexler  Katalin 
településfejlesztési ügyintéző 
Vassné Zsemberi Katalin jegyzőkönyvvezető

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselők 9 
fővel, határozatképes számban megjelentek és az ülést 07.04 perckor megnyitja. Elmondja, 
hogy  Buzási  Beáta  és  Gebula  Béla  Ákos  képviselők  jelezték  távolmaradásukat.  A 
jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Gál Balázs és Mohai Istvánné képviselőket, a jegyzőkönyv 
vezetésére  pedig  Vassné Zsemberi  Katalint.  Ismerteti  a  meghívóban szereplő  napirendet, 
módosító javaslat nem lévén kéri, hogy aki a napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta.

N a p i r e n d:

Nyílt ülés:

1.) Enying város szennyvízelvezetése és tisztítása projekt
Környezetvédelmi  és  Vízügyi  Minisztérium  Fejlesztési  Igazgatósága 
FI-197/19/2009. számú levelében foglaltak szerinti határozatok meghozatala

1.) Enying város szennyvízelvezetése és tisztítása projekt
Környezetvédelmi  és  Vízügyi  Minisztérium  Fejlesztési  Igazgatósága 
FI-197/19/2009. számú levelében foglaltak szerinti határozatok meghozatala

Dr.  Lelkes  Ákos  alpolgármester  elmondja,  hogy  a  napirendhez  kapcsolódó  3  határozati 
javaslat  kiküldésre  került,  a  képviselők  megismerhették.  Megkérdezi,  hogy  az  első  –  a 
Környezetvédelmi Alap létrehozásával kapcsolatos – határozati javaslattal kapcsolatban van-
e  valakinek  kérdése,  észrevétele?  Kérdés,  észrevétel  nem  lévén  ismerteti  a  határozati 
javaslatot, majd kéri, hogy aki az ismertetett javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.



A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
301/2009. (IX. 09.) számú határozata:

 
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy Környezetvédelmi  Alapot  hoz  létre  –  külön 
rendelet alapján - melynek forrását a 2010. évi költségvetésében 
szerepelteti. 

Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy végezze el az előkészítő 
munkálatokat a Környezetvédelmi Alap létrehozása érdekében 
2009. december 31-i határidővel.

Határidő: 2009. december 31., illetve folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Dr. Lelkes Ákos  alpolgármester megkérdezi, hogy a második – a Környezet-egészségügyi 
kockázat  elemzés elkészíttetésével  kapcsolatos – határozati  javaslattal  kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, észrevétele?

Nagy  József  Ödön képviselő  megkérdezi,  hogy  nem  jelent-e  majd  a  későbbiek  során 
problémát az, hogy csak két ajánlatot kérnek meg?

Drexler  Katalin településfej.  ügyintéző  elmondja,  hogy  jelen  esetben  egy  egyszerű 
ajánlatkérésről van szó, nem közbeszerzésről. 

Nagy József Ödön képviselő javasolja, hogy harmadik lehetőségnek jelöljék meg Oláh Imre 
vállalkozót, aki az önkormányzat számára végzi a munkavédelmi feladatok ellátását.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester – több módosító javaslat nem lévén – kéri, hogy aki Nagy 
József Ödön képviselő módosító javaslatával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
302/2009. (IX. 09.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy Enying Város Önkormányzatának Környezet-
egészségügyi  Kockázat  Elemzése  tanulmány  elkészítésére, 
árajánlatok bekérésére irányuló határozati  javaslat,  Oláh Imre 
(8600  Siófok,  Koch  L.  u.  18/b.,  adószám:  51037631-1-34) 
vállalkozó adataival való kiegészítését elfogadja.

Dr.  Lelkes  Ákos  alpolgármester  ismerteti  a  teljes,  módosított  határozati  javaslatot.  Kéri, 
hogy aki az ismertetett javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
303/2009. (IX. 09.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  2009.  december  31-i  határidővel  elkészítteti 
Enying  Város  Önkormányzatának  Környezet-egészségügyi 
Kockázat Elemzését. 

Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a tanulmány elkészítése 
érdekében kérjen be árajánlatot a következő cégektől,  majd a 
beérkezett ajánlatokat terjessze a Képviselő-testület elé:

- PROFES  Környezetbiztonsági  Programiroda  Kft.  (1327 
Budapest, Újpest 3. Pf. 82.)

- Ergonom  Munkavédelmi  Szolgáltató  Kft.  (7100 
Szekszárd, Tartsay V. u. 10.)

- Oláh  Imre  (8600  Siófok,  Koch  L.  u.  18/b.,  adószám: 
51037631-1-34)

Határidő: 2009. október 31.
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Dr. Lelkes Ákos  alpolgármester megkérdezi, hogy a harmadik – az Esélyegyenlőségi Terv 
módosításával  kapcsolatos  –  határozati  javaslattal  kapcsolatban  van-e  valakinek  kérdése, 
észrevétele? Kérdés, észrevétel nem lévén ismerteti a határozati javaslatot, majd kéri, hogy 
aki az ismertetett javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
304/2009. (IX. 09.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  „Enying  Város  Önkormányzatának 
Esélyegyenlőségi  Terve”  című  tanulmány  melléklet  szerinti 
módosításait elfogadja. 

Határidő: 2009. szeptember 9.
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Mohai Istvánné képviselő megkérdezi, hogy a jelen határozatok elfogadásával a képviselő-
testület az összes szükséges döntést meghozta-e?
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Dr.  Lelkes  Ákos  alpolgármester  elmondja,  hogy tudomása szerint  igen.  Arról  a  listáról, 
amelyet  a  projektmenedzser  cég  faxon  leadott,  az  önkormányzatot  érintő  döntéseket  a 
képviselő-testület most meghozta.

Gál Balázs képviselő  javasolja,  hogy akkor,  amikor sor  kerül  a  hiánypótlás  leadására  az 
irányító hatóságnál, azt a projektmenedzser cég személyesen tegye meg, illetve véleménye 
szerint szerencsés volna, ha az önkormányzat részéről is képviseltetné magát valaki.

Dr.  Lelkes  Ákos  alpolgármester  elmondja,  hogy a  hiánypótlás  összeállítása  érdekében a 
hétfői  és  a  keddi  napon  újra  egyeztettek  az  érintett  cégek  képviselői  a  Hivatal 
munkatársaival. Ezenkívül csütörtökön, Szörfi István jegyző úr vezetésével, Mihályfi Gábor 
aljegyző, Drexler Katalin településfej. ügyintéző és a projektmenedzser személyesen utaznak 
fel Budapestre, az irányító hatósághoz egyeztetés végett. 

Gál Balázs képviselő kéri,  hogy amennyiben sikeres lesz a hiánypótlás, tegyenek valamit 
annak érdekében, hogy a képviselőknek nagyobb rálátása legyen a szennyvíz pályázatra a 
mostaninál.  Javasolja,  hogy  például  a  pályázatban  résztvevő  cégeknek  legyen  havonta 
beszámolási kötelezettségük a testület felé.

Dr. Lelkes Ákos  alpolgármester elmondja, hogy a projektmenedzsernek már most is van 
beszámolási  kötelezettsége.  Elmondja,  hogy  véleménye  szerint  a  pályázat  kapcsán  a 
következő  nagyon  fontos  lépés  a  Viziközmű  Társulat  létrehozása.  Ezzel  kapcsolatban 
megkérte  Arnold  János  urat,  a  RÉKA-KER  Kft.  képviselőjét,  hogy  –  ahogy  az  az  előző 
rendkívüli  ülésen  is  elhangzott  –  a  Társulat  megalakulásához  még  hiányzó 
meghatalmazásokat küldje meg aláírásra. Ez az anyag azonban a tegnapi napon még nem 
érkezett meg, a mai napra ismételten megígérte a küldését. Emellett azonban egyetért Gál 
Balázs képviselő javaslatával,  hogy a résztvevő cégek beszámolóira igényt tartanak. Több 
kérdés, észrevétel nem lévén, megköszöni a kora reggeli részvételt és a rendkívüli ülést 07.14 
perckor bezárja.

Enying, 2009. szeptember 10.

Dr. Lelkes Ákos Szörfi István
 alpolgármester       jegyző 

    Gál Balázs           Mohai Istvánné
     hitelesítő    hitelesítő
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