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Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
 2010. június 16-án

megtartott rendkívüli  nyílt  üléséről

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

Jelen vannak: Tóth Dezső polgármester, dr. Lelkes Ákos alpolgármester
Botos Sándor, Gál Balázs, Gebula Béla Ákos, Mohai Istvánné, 
Szabó Attila, Venczel Zita képviselők

Mihályfi Gábor aljegyző 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezető
Nemes Diána Művelődési Ház vezető, Szabados Tamásné ESZI 
pályázó

Vassné Zsemberi Katalin jegyzőkönyvvezető

Tóth  Dezső  polgármester  köszönti  a  megjelenteket,  és  az  ülést  7.47  perckor  megnyitja. 
Megállapítja, hogy a képviselők 8 fővel, határozatképes számban megjelentek, a jegyzőkönyv 
hitelesítésére felkéri Venczel Zita és Botos Sándor képviselőket,  a jegyzőkönyv vezetésére 
pedig Vassné Zsemberi Katalint. Elmondja, hogy először nyílt ülést, majd azt követően zárt 
ülést tartanak, ismerteti az ülések napirendi pontjait. Megkérdezi, hogy van-e valakinek a 
napirenddel kapcsolatosan módosító javaslata?

Gebula  Béla  Ákos képviselő  elmondja,  hogy  tudomása  szerint  dr.  Miljánovits  György 
képviselő úr Szörfi István jegyző úr felé jelezte azt a kérését, hogy amennyiben lehetséges az 
ESZI intézményvezető választást ne most tárgyalják – tekintettel arra, hogy a képviselő úr 
nem tud jelen lenni az ülésen – hanem később, a rendes ülésen döntsön róla a testület.

Nyikos István képviselő 7.48 perckor megérkezik az ülésre, a képviselők létszáma 9 fő.

Mihályfi Gábor aljegyző elmondja, hogy mivel a képviselő-testület a pályázati kiírásban a 
döntés határidejének június 16-át jelölte meg, így a mai napon a testületnek döntenie kell.

Tóth Dezső polgármester jelzi, hogy az elmondottak alapján nem tudja figyelembe venni a 
kérést.  Több  észrevétel  nem  lévén  kéri,  hogy  aki  a  napirenddel  egyetért,  kézfeltartással 
szavazzon.

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

Nyílt ülés: 

1.) 0118/8 hrsz-ú szántó használatba adása



2.) 1.2.0/B kódszámú pályázathoz kapcsolódóan tulajdoni lapok lekérése

3.) Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár vezetőjének kérelme az augusztus 20-i 
rendezvénnyel kapcsolatban

Zárt ülés:

1.) ESZI intézményvezető kinevezése

1.) 0118/8 hrsz-ú szántó használatba adása

Tóth  Dezső  polgármester  ismerteti  az  előterjesztést  és  a  határozati  javaslatot.  Kérdés, 
észrevétel  nem  lévén  kéri,  hogy  aki  a  határozati  javaslattal  egyetért,  kézfeltartással 
szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
210/2010. (VI. 16.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  tulajdonát  képező  Enying  0118/8  hrsz-ú 
külterületi, szántó művelési ágú, 9298 m2 nagyságú (40,35AK) 
ingatlan  vonatkozásában  annak  rendben  tartása,  gondozása 
fejében  haszonkölcsön  szerződést  Mikó  Liane  Edith  8130 
Enying, Mikó tanyai  lakossal 2010. december 31. napjáig.

Felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt  a  haszonkölcsön  szerződés 
elkészítésére,  felhatalmazza  a  polgármestert  a  haszonkölcsön 
szerződés aláírására.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Határidő: 2010. június 30.

2.) 1.2.0/B kódszámú pályázathoz kapcsolódóan tulajdoni lapok lekérése

Tóth Dezső polgármester ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot. 

Mihályfi Gábor aljegyző javasolja, hogy a forrás a Székesfehérvár Városkörnyék Pénzügyi 
Alaptól kapott kamatmentes kölcsön legyen.

Tóth  Dezső  polgármester  -  több  javaslat  nem  lévén  –  kéri,  hogy  aki  így  a  határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
211/2010. (VI. 16.) számú határozata:
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Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Környezet  és  Energia  Operatív  Program 
keretében meghirdetett „Szennyvízelvezetés és tisztítás” című, 
KEOP-1.2.0./B kódszámú pályázathoz kapcsolódó 45 db hiteles 
tulajdoni lap másolatát lekéri a Fejér Megyei Földhivataltól.

A  tulajdoni  lapok  lekérésének  281.250,-  Ft-os  költségét  a 
Székesfehérvár  Városkörnyék  Pénzügyi  Alaptól  kapott 
kamatmentes kölcsön terhére biztosítja.

Határidő: 2010. június 30.
Felelős: Tóth Dezső polgármester

3.) Vas  Gereben Művelődési  Ház  és  Könyvtár  vezetőjének kérelme az  augusztus  20-i 
rendezvénnyel kapcsolatban

Tóth Dezső polgármester ismerteti Nemes Diána intézményvezető levelét….

Papp Anikó ESZI pályázó 7.52 perckor megérkezik az ülésre.

…Elmondja, hogy az évek során már többször jelezte, hogy személy szerint az augusztus 20-i 
ünnepélyben azt nem szereti,  hogy este 6 órára,  amikor a polgármesteri  ünnepi beszédre 
kerül sor, a jelenlévők nagy része már nem az ünnepség mondanivalójára figyel. Véleménye 
szerint ez a fajta ünneplési mód már nem hasonlít a nemzeti ünnep színvonalára, inkább egy 
falunapra.  Szerinte  most,  hogy  a  költségvetés  is  szűkős,  le  lehetne  szűkíteni  az  egész 
ünnepséget  egy  kisebb  rendezvényre,  nagy  műsor  nélkül.  A  hivatalos  műsor  állna  a 
kenyérszentelésből, az ünnepi beszédből, himnuszból, és emellett lehetne légvárat, sörsátort 
stb. felállítani. Az est folyamán pedig elegendő, ha egy közepes színvonalú zenekar fellép 
éjfélig.

Nemes Diána Művelődési Ház intézményvezető elmondja, hogy az megfigyelhető, hogy a 
résztvevők összetétele évről-évre egyre rosszabb, de ez ellen nem igazán tehetnek semmit. 
Az biztos, hogy a tavalyi műsort nem szeretné az idei évben megismételni. Elmondja, hogy 
már  májusban elkezdte  Závodni  Lászlóné  pénzügyi  vezetőt  faggatni  azzal  kapcsolatban, 
hogy lesz-e pénz az ünnepi rendezvényre. Véleménye szerint az ünnepség megoldható úgy, 
hogy délelőtt főzőversenyt rendeznek, délután gyermekprogramokat szerveznek, majd ezt 
követné az ünnepi beszéd, legvégül pedig lenne egy nagyobb koncert 8 órától, majd még egy 
báli  zenekar.  Ő nem venné el  a  lehetőséget  a  lakosoktól,  hogy évente egyszer  egy ilyen 
programban részt vegyenek, a Kabókán megrendezett majálisra is sokan kilátogattak. Sajnos 
valóban  a  közízlést  nagyon  nehezen  lehet  befolyásolni.  Megjegyzi  még,  arról,  hogy 
augusztus 20-án este egy nagy koncertet tudjanak szervezni, sajnos már lekéstek, az elmúlt 
napokban  ugyanis  utána  érdeklődött,  és  már  egyetlen  zenekar  sem  ér  rá  ebben  az 
időpontban.  Elmondja  továbbá,  hogy  ezzel  kapcsolatosan  a  tegnapi  nap  folyamán 
megkereste őt pár gazdálkodó, akik felvetették, hogy civil összefogással megszerveznének 
egy  rendezvényt  egy  másik  időpontban.  Véleménye  szerint  ehhez  a  rendezvényhez  a 
szeptember 11. időpont megfelelő lehet. Így megoldható lenne, hogy szeptember 11-én egy 
nagyobb  rendezvény  lenne,  nagy  koncerttel,  augusztus  20-án  pedig  csak  egy  ünnepi 
megemlékezést  tartanának.  Másik  lehetőségük,  hogy  megmaradna  az  augusztus  20-i 
ünnepély olyan formában, ahogy tavaly is volt.
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Gebula Béla Ákos képviselő véleménye szerint nem az a kérdés, hogy milyen műsor legyen 
augusztus 20-án, hiszen ennek eldöntése az Oktatási Bizottság hatásköre, hanem az, hogy 
egyáltalán  akarnak-e  ünnepséget?  Nem érti  miért  okoz  problémát  az  ünnepség  kérdése, 
hiszen tudomása szerint az ünnepség költségei a költségvetésben be vannak tervezve. Sok 
enyingi lakos számára ez az egyetlen egy szórakozási lehetőség, a kilátogatók összetételével 
pedig nem tudnak mit kezdeni, évről-évre próbálják emelni a műsor színvonalát.  Viszont 
magát az ünnepélyt elhagyni nem lehet, méltó módon meg kell ünnepelni, erre a nemzeti 
hagyományok is kötelezik a várost.

Gál Balázs képviselő elmondja, hogy augusztus 20-át ünnepelik, ami egy nemzeti ünnep. 
Véleménye  szerint  lehetne  ekkor  egy  ünnepi  képviselő-testületi  ülést  tartani,  amelyen 
átadhatják  a  kitüntetéseket.  Javasolja,  hogy ennek  megvitatását  tűzzék  napirendre,  hogy 
minél előbb ebben tudjanak előre lépni.

Závodni Lászlóné pénzügyi vezető elmondja, hogy nem az ünnepség előirányzatával van a 
probléma,  hanem  a  betervezett  kiadási  előirányzat  jogszabályi  előírás  alapján  csak  úgy 
teljesíthető,  ahogyan  a  befolyt  bevételek  teljesülnek.  Az  iparűzési  adó  befizetések  jól 
alakultak,  ezenkívül  az  adóhajtásokból  is  keletkeztek  plusz  bevételek,  de  sajnos  –  az 
adóhatósággal egyeztetve – a tegnapi nap folyamán szembesültek azzal a ténnyel, hogy az 
eddig összegyűlt kb. 10 millió Ft-ot, vissza is kell fizetniük. Jelen pillanatban elkezdték az 
iparűzési  adó  túlfizetések  visszautalását  a  jogosultaknak,  és  elkezdtek  a  következő 
bérkifizetésre  gyűjtögetni.  Jelenleg  arra  koncentrál,  hogy  a  béreket  el  tudja  majd  utalni, 
vagyis az ünnepély megtartására jelenleg nincs fedezet. Ezzel kapcsolatban természetesen a 
következő testületi ülésre egy pénzügyi írásos anyagot meg fog küldeni minden képviselő 
részére.

Nyikos István képviselő elmondja, hogy egyetért Tóth Dezső polgármesterrel abban, hogy 
az augusztus 20-i ünnepség színvonala nagyon mélyre süllyedt az utóbbi években, amely 
ellen valamit tenni kell. Megjegyzi, hogy pár éve felmerült már az az ötlet, hogy valamilyen 
formában  enyingi  napokat  tartsanak.  Most  azonban  ettől  függetlenül  szerinte  próbálják 
megtartani az augusztus 20-i ünnepélyt  kisebb műsorral, olcsóbb kivitelben. Azt jó ötletnek 
tartja, hogy egy másik időpontban, egy másik rendezvényt is szervezzenek. 

Gebula  Béla  Ákos képviselő  szerint  augusztus  20-át  nem  lehet  helyettesíteni  más 
rendezvénnyel, más időpontban. Augusztus 20-a az nemzeti ünnep. Azt kell eldöntenie a 
testületnek, hogy legyen-e ünnepély, vagy ne. Mivel azonban úgy tűnik, hogy forrást nem 
tudnak rá biztosítani, így csak húzni-halasztani tudják az időt, és amennyi forrást elő tudnak 
teremteni,  olyan ünnepélyt  fognak rendezni.  A látogatók összetételével  és  a  környezettel 
nem tud mit  kezdeni  a  testület,  nem a  testület  problémája.  Két  évvel  ezelőtt  talán  pont 
Nyikos  István  képviselő  volt  az,  aki  javasolta,  hogy  az  augusztus  20-i  ünnepséget 
színvonalasabbá  kell  tenni.  Véleménye  szerint  ezt  mindenki  szeretné  és  elvárható  igény 
mindenki  részéről.  Javasolja,  hogy  osszák  ki  a  kitüntetéseket,  korlátozzák  a  műsort  egy 
rövidebb  időtartamra,  és  szerinte  a  haknikat  el  kell  felejteni.  Ha  viszont  nem  tudnak 
augusztus 20-i ünnepséget rendezni, akkor ne pótolgassák más időpontban.

Tóth Dezső  polgármester elmondja, hogy ő se azt mondta, hogy ne legyen augusztus 20-i 
ünnepség, csak azt emelte ki, hogy annak értelmét nem látja, hogy félig képzett művészeket 
hívjanak meg. Véleménye szerint a műsorra egy minimális összeget költsenek.
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Závodni Lászlóné pénzügyi vezető véleménye szerint két alternatívát kellene kidolgozni, 
hiszen szerinte is az ünnepséget meg kellene tartani. Javasolja, hogy induljanak ki abból, 
hogy az intézményvezető 1-1,5 millió Ft-ból megszervezi a rendezvényt, ehhez megpróbálja 
a szükséges pénzt összeszedni, az Oktatási Bizottság pedig megtervezi a műsort.

Nemes  Diána Művelődési  Ház  intézményvezető  elmondja,  hogy  ő  is  azt  szerette  volna 
megtudni, hogy mi az a minimális összeg, ami előteremthető. Megjegyzi, hogy az embereket 
nem lehet kicsábítani a rendezvényre, ha nincs a programban benne olyan előadás, ami a TV-
ben is műsoron van. Csak nyugdíjas táncra nem fognak kimenni az emberek a parkba, sajnos 
a közízlést nagyon nehezen tudják befolyásolni. Véleménye szerint, ha szerveznek valamit, 
azt  tisztességesen  kell  csinálni,  olyan  előadókat  kell  meghívni,  akiket  a  lakosok  is 
megnéznek, annak, hogy sokad rendű előadókat hívjanak meg, nincs értelme. Megjegyzi, 
hogy az idő telik, ezért kérte, hogy minél előbb beszéljenek a helyzetről, mert lehet, hogy 
nem fognak szabad előadót találni az időpontra. Ha a képviselő-testület most azt mondja, 
hogy 1-1,5 millió Ft-ot költhet a rendezvényre, akkor elkezdi a szervezést, mert már nagyon 
kevés idő maradt. 

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester megjegyzi, hogy úgy érzi magát, mintha bizottsági ülésen 
lenne, ahol az a feladat, hogy a műsort megvitassák. De véleménye szerint most a testületnek 
nem ez a feladata, hanem a felhasználható összeg nagyságáról kell döntenie. 

Gebula Béla Ákos képviselő véleménye szerint most dönteni sem kell a testületnek, mivel 
költségvetési  tételről  van szó,  hanem javasolja,  hogy fogadják el  a  pénzügyi  vezető által 
megjelölt összeget, és a részleteket pedig majd az Oktatási Bizottsági ülésen megtárgyalják.

Tóth Dezső polgármester – több hozzászólás, javaslat nem lévén – megköszöni a vendégek 
részvételét és a nyílt ülést 8.15 perckor bezárja.

Enying, 2010. június 17.

Tóth Dezső Mihályfi Gábor
           polgármester        aljegyző

Venczel Zita Botos Sándor
   hitelesítő     hitelesítő
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