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Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2009. október 15-én

tartott r e n d k í v ü l i   n y í l t  üléséről

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

Jelen vannak: Tóth Dezső polgármester
Dr. Lelkes Ákos alpolgármester
Botos Sándor, Buzási Beáta, 
Gál Balázs, Mohai Istvánné,
Nagy József Ödön, 
Venczel Zita képviselő 

Szörfi István jegyző

Drexler Katalin jegyzőkönyvvezető

Nem jelezte távolmaradását: Bíró Attila Károly, Buza Lajos, Gebula Béla Ákos,
Dr. Miljanovits György, Nyikos István,
Szabó Attila képviselők

Tóth Dezső polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-
testület  tagjai  8 fővel,  határozatképes  számban megjelentek  és  az  ülést  7  óra  31  perckor 
megnyitja. 
Elmondja, hogy mindenki számára kiküldésre került az ülés anyaga.
A  jegyzőkönyv  hitelesítésére  felkéri  Mohai  Istvánné  és  Gál  Balázs  képviselőket,  a 
jegyzőkönyv vezetésével pedig megbízza Drexler Katalint.

Ismerteti  a  napirendi  pontokat  és  kéri,  hogy  akinek  a  napirend  módosítására  irányuló 
javaslata van, azt jelezze.

Tóth Dezső  polgármester  módosító javaslat nem lévén kéri, hogy aki a teljes napirenddel 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta.

Napirend:

Az ülés napirendi pontjai:

1) Madarász  Viktor  utca  hátsó  teleksor  vízvezeték-hálózat  kivitelezése  (szerződés 
aláírására felhatalmazás)

2) Velő Zsolt bérleti szerződése

1. Madarász  Viktor  utca  hátsó  teleksor  vízvezeték-hálózat  kivitelezése  (szerződés 
aláírására felhatalmazás)

Tóth Dezső  polgármester ismerteti a napirendi pontot,  hozzászólás hiányában ismerteti a 
határozati javaslatot és felkéri a tagokat a szavazásra.
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A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
340/2009. (X. 15.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Zöld-Szem  04  Kft.  által  –  az  Enying 
Madarász  Viktor  u.  hátsó  teleksor  vízvezeték-hálózat 
kivitelezésére  –  benyújtott  szerződéstervezetet  a  melléklet 
szerinti formájában elfogadja.

Felhatalmazza a Polgármestert a határozat mellékletét képező 
szerződés aláírására.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Határidő: 2009. október 19.

2. Velő Zsolt bérleti szerződése

Tóth Dezső  polgármester ismerteti a napirendi pontot,  hozzászólás hiányában ismerteti a 
határozati javaslatot és felkéri a tagokat a szavazásra.

A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
341/2009. (X. 15.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a tulajdonát képező Enying 623, 627, 632, 652, 
653,  2479,  2481/1,  2500,  2501,  2503,  2504,  2506  hrsz-ú 
ingatlanokat  2010.  évben bérbe  kívánja  adni  Velő  Zsolt  8131 
Enying Deák Ferenc u. 11. szám alatti lakos részére

A  bérlemény  bérleti  díját  az  önkormányzat  a  későbbiekben 
határozza meg. 

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Határidő: folyamatos

Tóth  Dezső  polgármester,  további  hozzászólás,  észrevétel  nem  lévén,  megköszöni  a 
részvételt és az ülést 07.34 órakor bezárja. 

Enying, 2009. október 15.

 Tóth Dezső Szörfi István
polgármester      jegyző

Mohai Istvánné Gál Balázs
    képviselő  képviselő
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	Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Zöld-Szem 04 Kft. által – az Enying Madarász Viktor u. hátsó teleksor vízvezeték-hálózat kivitelezésére – benyújtott szerződéstervezetet a melléklet szerinti formájában elfogadja.

