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Helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
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Jelen vannak: Tóth Dezső polgármester
Bíró Attila,  Botos Sándor,  Buza Lajos,  Gál Balázs,  Gebula Béla 
Ákos, dr. Lelkes Ákos, dr. Miljánovits György, Mohai Istvánné, 
Nagy József  Ödön,  Nyikos  István,  dr.  Óvári  László,  ifj.  Szabó 
Attila, Venczel Zita képviselők
Szörfi István jegyző, dr. Takács László aljegyző

Závodni  Lászlóné  pénzügyi  vezető,  Csonka  Zoltán  ép.  hat.  vezető,  Raffael 
János ECKÖ elnökhelyettese,  Rideg Lászlóné Könyvtár vezető, 
Nemes  Diána  Műv.  Ház  vezető,  Tolnai  Zsuzsanna  Óvoda 
vezető,  Szabó  Jánosné  ESZI  vezető,  Orosz  Attila  Polgárőrség 
vezető, Pődör Gyula TFB kültag, V. Varga József Fejér M. Hírlap 
újságíró

Vassné Zsemberi Katalin jegyzőkönyvvezető

Tóth Dezső polgármester köszönti a képviselőket és a televízió nézőit. Megállapítja, 
hogy  a  képviselők  határozatképes  számban  megjelentek  és  az  ülést  15.03  órakor 
megnyitja.  A  jegyzőkönyv  vezetésére  felkéri  Vassné  Zsemberi  Katalint,  a 
jegyzőkönyv hitelesítésére Gál Balázs és dr. Lelkes Ákos képviselőket. Felolvassa a 
napirendet, megkérdezi, hogy van-e valakinek módosító javaslata.

Bíró Attila képviselő jelzi, hogy napirend előtti felszólása van.

Ifj. Szabó Attila képviselő fegyelmi eljárás megindítását javasolja zárt ülés keretein 
belül.

Tóth Dezső polgármester megkérdezi, hogy ki ellen indulna a fegyelmi eljárás?

Ifj. Szabó Attila  képviselő személyiségi jogokra hivatkozva ezt csak a zárt ülésen 
szeretné ismertetni.

Nagy József Ödön  képviselő kéri, hogy a zárt ülés előtt, kerüljön sor az Oktatási-, 
Kulturális és Sportbizottság kültagjának eskütételére.

Tóth  Dezső polgármester  jelzi,  hogy  a  műfüves  labdarúgó  pálya  létesítési 
programmal kapcsolatos pályázatot is fontos lenne 16 óráig eldönteni. Kéri, hogy aki 
azzal  a  napirend  módosító  javaslattal  egyetért,  hogy  1.  pontként  az  Oktatási-, 
Kulturális  és  Sportbizottság  kültagjának  eskütétele  történjen  meg,  kézfeltartással 
szavazzon.



 A  Képviselő-testület  14  igen  egyhangú  szavazattal,  az  Oktatási-,  Kulturális  és  
Sportbizottság kültagjának eskütételét 1. napirendi pontként hajtja végre.

Tóth Dezső polgármester kéri, hogy aki azzal egyetért, hogy az eskütétel után zárt 
ülést tartsanak, kézfeltartással szavazzon.

A  Képviselő-testület  9  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  5  tartózkodással  az  első  
napirendi pont után, zárt ülést tart.

Tóth  Dezső polgármester  kéri,  hogy  aki  a  módosításokkal  kiegészített  egész 
napirenddel egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással a napirendet  
elfogadta.

N a p i r e n d:

Nyílt ülés 15.00 órától:

1. Oktatási-, Kulturális és Sportbizottság kültagjának eskütétele
Zárt ülés

1. Fegyelmi eljárás kezdeményezése

Nyílt ülés

2. Műfüves labdarúgó pálya létesítési program (pályázat)

Előadó: Gebula Béla Ákos
  OKS Biz. elnöke

3. Polgármester előterjesztései
3.1. Beszámoló a két ülésszak között történtekről
3.2. A  képviselői  tiszteletdíj  mértékének  csökkentése  (önálló 

képviselői indítvány)
3.3. 2007. költségvetés elfogadása
3.4. KDR Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétele
3.5. Hulladékgazdálkodásról szóló helyi rendelet elfogadása
3.6 enyingi  1641/28  hrsz-ú  ingatlan  beépítési  kötelezettség 

törlése
3.7 enyingi 6108, 6102, 6104 hrsz-ú ingatlanok bérleti kérelme

Előadó: Tóth Dezső
  polgármester

4. Pénzügyi Bizottság előterjesztései
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4.1 2007. költségvetés elfogadása
4.2. Árindex Kft. ajánlata
4.3. Katasztrófa alap
4.4. A  Török  Bálint  Ált.  Iskola  létszámleépítéséről  szóló 

határozat pontosítása
4.5. ÁSZ tájékoztatója
4.6. SZMSZ módosítás javaslat
4.7. Tájékoztató a 2007.02.21-én hozott döntésekről
4.8. 2006.  IV.  negyedévi  előirányzat  módosítások  (az  anyag 

ülés előtt kerül kiosztásra)

Előadó: Buza Lajos
   Püb. elnöke

5. Településfejlesztési Bizottság előterjesztései
5.1. Nagyobb és kisebb volumenű beruházások megvitatása
5.2. Rafael Andor ingatlanvételi kérelme
5.3. Zöld-szem 04 Kft. ingatlanvételi kérelme
5.4. Szabó  Kereskedelmi  Kft.  kérelme  a  helyiségbérleti  díj 

csökkentésére vonatkozóan
5.5. Kopácsi Krisztián ingatlanbérleti kérelme
5.6. Hegedűs Krisztina büfé helyiségének bérleti kérelme
5.7. Trianon emlékmű létesítése
5.8. Árajánlat  Enying  Város  vízminőség  javító  beruházások 

engedélyezési tervének elkészítésére
5.9. Sárga Iskola területének rendezése
5.10. Enying Településrendezési terv módosítás 64. számú főút 

átkelési  szakasz  közterület  szabályozási  tervének 
bemutatása 

5.11 Venturi Kft. teljesítményigazolás kérelme

Előadó: Bíró Attila Károly
  TFB elnöke

6. Oktatási-, Kulturális és Sportbizottság előterjesztései
6.1. Vas G. Művelődési Ház és Könyvtár továbbképzési terve
6.2. Török B. Ált. Isk. előminősítési eljárása
6.3. Török B. Ált. Isk. alapító okiratának módosítása
6.4. Közoktatási  intézmények  minőség  irányítási 

programjának  értékelésével  kapcsolatos  dokumentáció 
megrendelése

6.5. Közoktatási  intézmények  tanítási  keretével  kapcsolatos 
előterjesztés

Előadó: Gebula Béla Ákos
   OKS Biz. elnöke

3



7. Egészségügyi és Szociális Bizottság előterjesztései
7.1. Mentőszolgálat eszközbeszerzésének támogatása
7.2. Nagyné  dr.  Farkas  Ildikó  fogorvos  megbízási 

szerződésének módosítása
7.3. Egyesített Szociális Intézmény intézményi térítési díjai

Előadó: ifj. Szabó Attila 
   Eü. és Szoc. biz. elnöke

Zárt ülés 

2. Városunkért  Közalapítvány  Kuratóriumi  Elnöki  tisztségére 
vonatkozó javaslat

Előadó: Gebula Béla Ákos
    OKS Biz. Elnöke

1. Oktatási-, Kulturális és Sportbizottság kültagjának eskütétele

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy az Oktatási-, Kulturális és Sportbizottság 
kültagjának a képviselő-testület Kató Balázst választotta meg. Felkéri Kató Balázst, 
hogy  az  eskütétel  szövegét  ismételje  utána,  a  jelenlévőket  pedig  megkéri,  hogy 
álljanak fel.

„Én ….. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hű leszek, az  
Alkotmányt  és  az  alkotmányos  szabályokat  megtartom;  az  állam  -  és  szolgálati  titkot  
megőrzöm; megbízatásomhoz híven pártatlanul, lelkiismeretesen járok el és a legjobb tudásom  
szerint minden igyekezetemmel Enying város javát szolgálom. Isten engem úgy segéljen!”

A bizottság kültagja, Kató Balázs az esküt letette.

Tóth Dezső polgármester gratulál, és jó egészséget kíván Kató Balázsnak a bizottsági 
munkához.

Napirend előtti felszólalás

Bíró Attila képviselő jelzi, hogy a 2007. február 08-án megtartott képviselő-testületi 
ülés  jegyzőkönyvének  a  hitelesítője  ő  és  Botos  Sándor  képviselőtársa  volt. 
Felháborítónak  tartja,  hogy  a  jegyzőkönyvet  –  több  mint  40  oldalt  -  az  utolsó 
pillanatban kell  átolvasniuk. Kérdése,  hogy miért nem vihetik haza, ahol nyugodt 
körülmények  között  tudnák  áttanulmányozni?  Kéri,  hogy  az  eddigi  eljáráson 
változtassanak.

Tóth Dezső polgármester a napirend előtti felszólalás után, 15.10-kor felfüggeszti a 
nyílt ülést, és megkéri a vendégeket, hogy hagyják el a tanácstermet.
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A nyílt ülés 15.37-kor folytatódik,a képviselők létszáma 14 fő

Tóth Dezső polgármester tájékoztatja  a televízió nézőit,  hogy a testület  zárt ülést 
tartott, amelynek témája, fegyelmi eljárás kezdeményezése Szörfi István jegyző ellen 
volt. A képviselő-testület vizsgálóbiztosnak dr. Miljánovits György képviselőt kérte 
fel.

Dr.  Óvári  László képviselő  (szó  szerint):  szeretném  polgármester  urat  megkérni, 
hogy  azt  is  szavaztassa  meg,  hogy  az  önkormányzat  minősített  többségű 
képviselőiről van szó, jogi képviselőt vegyen igénybe a fegyelmire vagy ne ... jogi 
lépést, ne kövessünk el formai hibákat. Jogi képviselőnek Bagyuláné dr. Balázs Líviát 
javaslom, ha megszavazzák.

Tóth  Dezső polgármester  kéri,  hogy  aki  egyetért  dr.  Óvári  László  javaslatával, 
kézfeltartással jelezze.

A  Képviselő-testület  10  igen  szavazattal,  2  ellenszavazattal,  2  tartózkodással  az  alábbi  
határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
65/2007 (II.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
úgy  határozott,  hogy  a  jegyző  ellen  indított  fegyelmi 
eljárás  lefolytatásához  jogi  képviselőnek  felkéri 
Bagyuláné dr. Balázs Líviát.

 
Dr. Lelkes Ákos képviselő véleménye szerint meg kellene határozni azt az összeget, 
amit hajlandó lenne a képviselő-testület erre a feladatra áldozni.

Závodni Lászlóné pénzügyi vezető kéri, hogy a pénzösszeg forrását is jelölje meg a 
képviselő-testület.

Dr. Miljánovits György képviselő megkérdezi, hogy számára, mint az ügyben eljáró 
vizsgálóbiztos számára, mit jelent az ügyvédnő alkalmazása?

Dr. Óvári László képviselő (szó szerint):  arról van szó, hogy a testület  minősített 
többséggel megszavazta a fegyelmi eljárást. A fegyelmi eljárás formailag egy nagyon 
bonyolult dolog, például tértivevénnyel x időn belül kell felszólítást küldeni a jegyző 
úrnak, utána x napon belül kell a vizsgálatot lefolytatni, y napon belül kell meghozni 
az  ezt-azt,  amazt.  Hogy  itt  formai  hibát  ne  kövessünk  el,  ehhez  jogi  képviselőt 
szeretnénk igénybe venni. Tehát ez a tisztességes eljárás. Természetesen papíron meg 
fogja kapni a jegyző úr is, hogy jogi képviselőt vehet igénybe. Az, hogy körülbelül 
tudom mondani, hogy ilyen jogi képviselő 2-300 eFt-ba kerül, de hogy mennyibe fog 
kerülni azt azért nem tudjuk, mert attól függ, hogyha a jegyző úr bíróságra megy, 
akkor ki lesz a pernyertes  vagy a pervesztes.  Mert általában az ügyvédi díjakat a 
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pervesztes szokta fizetni. De ha szükséges, akkor én azt mondom, hogy 300 eFt-nyi 
összeget lehet megszavazni erre a célra, megbízási díjként. 

Dr.  Miljánovits  György képviselő  kéri,  hogy  had  döntse  el  ő,  hogy  kéri-e  az 
ügyvédnő segítségét vagy nem.

Dr. Óvári László képviselő (szó szerint): nem biztos, mert itt volt egy javaslat, amit 
már egyszer megszavaztunk, hogy jogi képviselőt, ügyvédet veszünk igénybe, tízen 
megszavaztuk. 

Nagy József Ödön képviselő szerint a vizsgálóbiztos döntse el, hogy szükség esetén 
ügyvédi segítséget vesz-e igénybe.

Dr. Óvári László képviselő (szó szerint): nem akarok személyeskedni és nevesíteni, 
úgyhogy név nélkül emlékeztetném a tisztelt Képviselő-testületet, hogy egyszer már 
azért fizettünk ki félmilliót, mert a jegyző úr elfelejtette tértivevénnyel kiküldeni az 
értesítést. 

Buza Lajos képviselő javasolja, hogy a jogi segítségnyújtás összegéről és az egyéb 
feltételekről a vizsgálóbiztos és a polgármester tárgyaljanak az ügyvédnővel.

Dr.  Miljánovits  György képviselő  kéri,  ha  már  megszavazták,  hogy  ő  legyen  a 
vizsgálóbiztos, ne korlátozzák a feladat végrehajtásában.

Nagy József Ödön képviselő megkérdezi, hogy arról szavaztak, hogy dr. Miljánovits 
György ügyvédi segítséget kérhet-e?

Dr. Óvári László képviselő (szó szerint): arról szavaztunk, hogy a képviselő-testület 
jogi  képviselőt  vehet  igénybe  a  fegyelmi  eljárás  kapcsán.  Ebbe  beletartozik  a 
vizsgálóbiztos is meg más is. Gebula Béla vagy én akár elmehetek az ügyvédhez és 
megkérdezhetem, hogy mi újság. 

Dr. Lelkes Ákos képviselő (szó szerint): az, hogy miről szavaztunk, azt lejobban dr. 
Óvári László tudja, mert ő volt az előterjesztő. Ha ezt ő így látta, akkor a testület erről 
szavazott.  Továbbra  is  szükségesnek  tartom  a  keretösszeg  megállapítását  és  a 
forrásnak a megjelölését. Kérem, hogy ez jegyzőkönyvben legyen rögzítve. 

Dr. Óvári László képviselő (szó szerint): hát én javaslom, hogy a polgármester urat 
azzal  bízzuk  meg,  hogy  maximum  300  eFt  összeg  erejéig  vegyünk  igénybe  jogi 
képviselőt.  Aztán az őrajta múlik,  hogy mennyiben egyeznek meg. A keretösszeg 
akkor maximum 300 eFt lesz.

Tóth Dezső polgármester megkérdezi, hogy ennek az összegnek mi legyen a forrása?

Dr. Óvári László képviselő (szó szerint): a hivatal költségvetése.
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Tóth  Dezső polgármester  kéri,  hogy  aki  egyetért  azzal,  hogy  a  jogi  segítséget 
maximum  300  ezer  Ft  összeghatárig,  a  Polgármesteri  Hivatal  költségvetésének  a 
terhére vegyék igénybe, az kézfeltartással szavazzon.

A  Képviselő-testület  8  igen  szavazattal,  4  ellenszavazattal,  2  tartózkodással  az  alábbi  
határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
66/2007 (II.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
úgy  határozott,  hogy  a  jegyző  ellen  indított  fegyelmi 
eljárás  lefolytatásához  a  jogi  segítséget  maximum  300 
ezer  Ft  összeghatárig  veszi  igénybe,  a  Polgármesteri 
Hivatal költségvetésének a terhére.

2. Műfüves labdarúgó pálya létesítési program (pályázat)

Gebula Béla Ákos képviselő felolvassa az előterjesztést  és a határozati  javaslatot. 
Elmondja, hogy a létesítendő sportpálya évi 2 millió Ft költséget jelent, 15 évig tartó 
lízing szerződés, amely pályázatra a jelentkezési határidő a mai nap, így fontos lenne 
a  mielőbbi döntés. Elmondja még, hogy a tervek szerint a jövő évben szeretnének 
további fejlesztéseket végrehajtani.

Dr.  Óvári  László képviselő  véleménye  szerint  a  képviselő-testület  jelenleg  is 
megszorításokat kénytelen végrehajtani,  ilyen fajta beruházásra nincs pénz, így az 
előterjesztés elvetését javasolja.

Závodni Lászlóné pénzügyi vezető elmondja, hogy az előterjesztésből hiányolja az 
összköltségvetés  és  a  források  meghatározását.  Felhívja  a  figyelmet,  hogy  a 
sportpálya létesítésével kapcsolatos összeget be kell építeni a költségvetésbe, amely 
jelen pillanatban, olyan állapotban van, hogy nem bővíthető, fejlesztési hitelt pedig 
az önkormányzat már nem vehet fel ebben az évben.

Dr.  Miljánovits  György képviselő  elmondja,  hogy  az  Oktatási-,  Kulturális  és 
Sportbizottság  feladata  az  oktatás  és  a  sport  fejlesztése,  de  véleménye  szerint  a 
költségvetésben  nincs  erre  keret.  Javasolja,  hogy  az  ötlet  maradjon  meg,  de  a 
megvalósításáról később döntsenek.

Gebula Béla Ákos képviselő a pénzügyi vezető kérdésére válaszul elmondja, hogy a 
pálya  létesítése  évi  2  millió  Ft  költséget  jelent  15  éven  keresztül,  lízingszerződés 
alapján.  A forrás  megjelölésére  felkéri  a  pénzügyi  bizottságot.  Megjegyzi,  hogy a 
pályázat  határidős,  fontos  lenne  a  mielőbbi  döntés.  Elmondja,  hogy  a  pálya 
létesítésével a Bocsor István Gimnázium diákjainak és az EVSE utánpótlás keretein 
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belül sportoló gyermekek mozgás igényét meg lehetne oldani, másrészről a TB Ált. 
Iskola tornatermét mentesítené.

Buza Lajos képviselő örül, hogy sportlétesítményt szeretnének fejleszteni,  de kéri, 
hogy  ebben  az  ügyben  ne  most  döntsön  a  képviselő-testület,  hanem  a 
településrendezés  keretein  belül  a  bizottság  egy  komplex,  átfogó  javaslatot 
dolgozzon ki  a  testület  számára.  Elmondja,  hogy 15 éven keresztül  2  millió  Ft-ot 
minden évben kiadni jelentős összeg, az idei költségvetésben nem is lát erre forrást.

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy a pálya létesítésére a pályázati lehetőség 
hirtelen adódott. Amennyiben a képviselő-testület megszavazza, még a mai napon 
fel lehetne adni a pályázatot.

Nagy József Ödön képviselő javasolja, hogy forrásnak a Szántó Kovács János utca 
felújítására meghatározott 2 millió Ft-ot és a csőgörény árát jelöljék meg.

Dr. Óvári László képviselő elmondja, hogy a csőgörény ára körülbelül 400 eFt, ami 
meg  fog  térülni.  A  Szántó  K.  J.  utca  megjavítása  pedig  életbevágó  az  ott  lakók 
számára.

Dr.  Miljánovits  György képviselő  megkérdezi,  hogy  a  pálya  létesítése  mennyi 
embernek okoz majd örömet, és a Szántó K. J. utca felújításának elhalasztása mennyi 
embernek okoz majd bosszúságot?

Buza Lajos képviselő elmondja, hogy nem ért egyet Nagy József Ödön képviselővel, 
mivel útfelújításra összesen 2 millió Ft van meghatározva. Ezt az összeget elvenni és 
labdarúgó pályára fordítani véleménye szerint nem szerencsés dolog. Emellett ez a 2 
millió  Ft  a  Szolgáltató  Intézmény  költségvetésében  van  szerepeltetve,  onnan 
átcsoportosítani nem lenne előnyös.

Vencel  Zita képviselő  megkérdezi,  hogy  azt  az  összeget,  amit  az  EVSE  futball 
szakosztályának meghatároztak,abból nem lehetne-e ezt a pályázatot finanszírozni?

Tóth  Dezső polgármester  elmondja,  hogy  az  EVSE  számára  3,6  millió  Ft  lett 
meghatározva,  ennek  fele,  azaz  1,8  millió  Ft  a  futball  utánpótlás  számára  lett 
elkülönítve, a fennmaradó rész pedig a többi szakosztály között oszlik meg.

Nagy József Ödön képviselő véleménye szerint csőgörényre nincs akkora szükség, 
viszont a fiatalok egészséges nevelése fontos kérdés. Elmondja, hogy a Szolgáltató 
Intézmény számára maximum 2 millió  Ft-ot  határoztak meg,  hogy a Szántó K.  J. 
utcaszakaszt  helyreállítsa.  Javasolja,  hogy ezt  módosítsák 400 eFt-ra,  amennyibe a 
csőgörény  kerül,  a  fennmaradó összeget  pedig  a  pályázatra  fordítsák.  Kéri,  hogy 
módosító javaslatáról szavazzanak.
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Gebula Béla Ákos képviselő dr. Miljánovits Györgynek válaszul elmondja, hogy a 
létesítendő sportpálya nem kizárólag futballpálya,  azt  más sport  tevékenységre is 
használhatják, így sokak számára fog majd örömöt okozni.

Tóth Dezső polgármester kéri, hogy aki Nagy József Ödön módosító javaslatával – 
Szántó K. J. utca útfelújítására szánt 2 millió Ft-ot fordítsák a sportpálya létesítésének 
pályázatára - egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület  10  igen  szavazattal,  4  ellenszavazattal,  tartózkodás  nélkül  az  alábbi 
határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
67/2007 (II.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
úgy  határozott,  hogy  a  Szántó  Kovács  János  utca 
útfelújítására  szánt  2  millió  Ft-ot,  sportpálya 
létesítésének pályázatára fordítja.

Závodni Lászlóné pénzügyi  vezető kéri,  hogy a határozatba foglalják bele  azt  is, 
hogy az Önkormányzat 15 évre, évi 2 millió Ft kötelezettséget vállal.

Buza Lajos képviselő felhívja a képviselők figyelmét, hogy május-június környékén 
kiírásra  kerül  a  környezetvédelmi  projekt,  melynek  keretein  belül  szennyvíz 
csatornázás  kapcsán  pályázhat  az  Önkormányzat.  Kéri,  hogy  a  képviselő-testület 
ennek figyelembevételével felelősségteljesen döntsön.

Tóth  Dezső polgármester  megkérdezi,  hogy  van-e  még  valakinek  módosító 
javaslata.  Kéri  a  képviselőket,  hogy  aki  az  előterjesztett  határozati  javaslattal, 
Závodni  Lászlóné  pénzügyi  vezető  által  elmondott  kiegészítéssel  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület  10  igen  szavazattal,  4  ellenszavazattal,  tartózkodás  nélkül  az  alábbi 
határozatot hozta:
 

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
68/2007 (II.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
úgy  határozott,  hogy  csatlakozni  kíván  a  Magyar 
Labdarúgó  Szövetség  által  szervezett  Országos 
Labdarúgópálya Létesítési Programhoz.
A  program  során  megvalósítani  szándékozott 
létesítmény: 1 db futsal pálya.
A  megvalósítani  szándékozott  pálya  helye:  Bocsor 
István Gimnázium melletti terület.
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A  programhoz  való  csatlakozással  Enying  Város 
Önkormányzata 15 évre, évi 2 millió Ft kötelezettséget 
vállal.

Felhatalmazza  a  polgármestert  a  csatlakozási 
nyilatkozat  aláírására  és  a  dokumentáció  MLSZ-hez 
való továbbítására.

Szörfi István jegyző megkérdezi, hogy kell-e azonnal postázni a pályázatot?

Gebula  Béla  Ákos képviselő  elmondja,  hogy  az  illetékesekkel  való  megbeszélés 
szerint, elegendő ha a holnapi napon postázzák.

3. Polgármester előterjesztései
3.1. Beszámoló a két ülésszak között történtekről

Tóth  Dezső polgármester  felolvassa  a  két  ülésszak  között  történtekről  készített, 
melléklet szerinti beszámolóját. Ismerteti Szörfiné Tóth Ágnes, a Tourinform Iroda 
vezetőjének mellékletben szereplő, rendkívüli lemondás tárgyában írt levelét, illetve 
Hidasi Eszter munkaviszonyának megszüntetéséről szóló tájékoztató levelét.

Szörfiné  Tóth  Ágnes  rendkívüli  lemondása  nyílt  ülésen  történő  ismertetéséhez,  tárgyalásához 
levelében hozzájárult.

Dr. Miljánovits György képviselő véleménye szerint a képviselő-testület számára a 
második levél a fontos, vagyis, hogy március 1-vel a Tourinform Iroda megszűnik.

Gál Balázs képviselő sajnálná, ha a Tourinform Iroda megszűnne. Véleménye szerint 
nem a legjobb megoldás  volt  az  irodát  a  Művelődési  Házba integrálni.  Javasolja, 
hogy Balatonbozsokon a Fő utcán,  a  régi  postahivatal épületében helyezzék el  az 
irodát. Ezt az ott lakók támogatnák és örülnének neki. Kéri,  hogy vizsgálják meg, 
hogy esetleg a postával együtt működhetne-e az iroda.

Tóth Dezső polgármester  elmondja,  hogy a  postával  kapcsolatban már nincs  mit 
vizsgálni,  a  Magyar  Posta  központilag  döntött  erre  vonatkozóan,  hogy  22  ezer 
lakosra egy postahivatal jut. Ezen változtatni nem tudnak.

Venczel  Zita képviselő  véleménye  szerint  Gál  Balázs  arra  tett  javaslatot,  hogy  a 
Tourinform Iroda alkalmazottja végezné el a postai teendőket. Szerinte ezt kellene 
megvizsgálni,  hogy  lehetséges-e,  hogy  a  Magyar  Postával  erről  szerződésben 
megállapodjanak. Ezáltal a Tourinform Iroda bevételhez is jutna.

Dr. Lelkes Ákos képviselő jelzi, hogy az előző képviselő-testületi ülésen a képviselő-
testület  hozott  egy  határozatot,  amelynek  értelmében  a  Tourinform  irodát 
beintegrálták a Művelődési Házba, a mostani beadvány értelmében pedig az iroda 
megszűnt.
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Buza Lajos képviselő szerint a felvetett javaslaton el kell gondolkodni. A Postával 
kellene megállapodni arról, hogy ellenszolgáltatásért az önkormányzat üzemeltetné 
a postai hivatalt. Úgy tudja, hogy rövid időn belül a Magyar Posta egyeduralma a 
postai szolgáltatások területén megszűnik, ebből a szempontból is jó ötletnek tartja a 
felvetést.  Kéri  a  polgármestert,  hogy  vegye  fel  a  kapcsolatot  ez  ügyben  a  Posta 
képviselőivel.

Dr.  Óvári  László képviselő  furcsállja,  hogy  már  március  1-vel  megszüntették 
munkaviszonyát a Tourinform iroda alkalmazottainak, hiszen a képviselő-testület a 
határozatában csak április 1. napjával integrálta be az irodát a Művelődési Házba. 
Elmondja,  hogy  az  előző  testületi  ülésen  az  is  elhangzott,  hogy  a  Minisztérium 
állásfoglalását  is  ki  kell  kérni  a  beintegrálással  kapcsolatban,  így  amíg  ez  az 
állásfoglalás nem érkezik meg,  addig véleménye szerint  a testületi  határozat még 
nem  hatályos.  Javasolja,  hogy  Szörfiné  Tóth  Ágnes  által,  rendkívüli  lemondás 
tárgyában írt levelét jogásszal nézessék át.

Ifj. Szabó Attila képviselő szintén jelzi,  hogy a Tourinform iroda beintegrálásáról 
született határozat, nem a megszüntetésről.

Nagy  József  Ödön képviselő  véleménye  szerint  az  előző  testületi  ülésen  két 
lehetősége  volt  a  képviselő-testületnek,  vagy  bezárják  a  Tourinform  irodát,  vagy 
lehetetlen helyzetbe hozzák. Az intézményvezető rendkívüli lemondására az ok az 
iroda lehetetlen helyzetbe hozatala volt. Elmondja még, hogy az önkormányzatnak 
nem tartozik az alapfeladatai közé a postai szolgáltatás biztosítása, így ezt a feladatot 
inkább vállalkozásnak lehetne kiadni. Kéri a polgármestert, hogy haladjanak tovább 
a napirenden.

Dr. Miljánovits  György képviselő  javasolja,  hogy Gál  Balázs felvetését  bizottsági 
ülésen vizsgálják meg.

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy ő a testületi határozat alapján járt el akkor, 
amikor  Szörfiné  Tóth  Ágnest,  a  Tourinform  iroda  vezetőjét  értesítette  a  testületi 
döntésről,  és  ennek  kapcsán  munkaidejének,  munkakörének,  munkahelyének 
változásáról, valamint beosztottjára vonatkozó intézkedésekről.

Nagy  József  Ödön képviselő  megjegyzi,  hogy  jelenleg  ugyanabba  a  helyzetben 
vannak, mintha felmondtak volna az intézményvezetőnek.

Tóth  Dezső polgármester  befejezi  beszámolóját,  melyben  elmondja  még,  hogy 
Enying  Városa  „Zöld  Diplomát”  kapott  a  Dél-Balaton  és  Sió-völgye 
Hulladékgazdálkodási  Konzorciumtól,  a  környezetbarát  hulladékgazdálkodás 
eredményeként.

Dr. Óvári László képviselő megkérdezi, hogy a Tourinform iroda beintegrálásával 
kapcsolatos érdeklődő levél el lett-e küldve az illetékes Minisztériumba?
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Tóth Dezső polgármester válaszul elmondja, hogy igen, de válasz még nem érkezett.

3.2. A  képviselői  tiszteletdíj  mértékének  csökkentése  (önálló  képviselői 
indítvány)

Tóth  Dezső polgármester  elmondja,  hogy  Gebula  Béla  Ákos  és  dr.  Miljánovits 
György  egyéni  képviselői  indítványa  a  következő  napirendi  pont.  Megkéri  a 
képviselőket, hogy valamelyikük ismertesse az előterjesztést.

Gebula  Béla  Ákos képviselő  felolvassa  a  képviselői  tiszteletdíj  mértékének 
csökkentésére vonatkozó előterjesztést.

Tóth Dezső polgármester megkérdezi, hogy van-e hozzászólás, vélemény?

Buza  Lajos képviselő  elmondja,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  előző  napi  ülésén 
foglalkozott ezzel a témával, és ennek következtében a melléklet szerinti módosító 
javaslata lenne, mely szerint a képviselők alapdíját a bizottság a maximálisan adható 
alapdíj 70%-ban javasolja megállapítani.

Dr.  Miljánovits  György képviselő  véleménye  szerint  Buza  Lajos  képviselő  által 
meghatározott  tiszteletdíj  összege  megegyezik  a  jelenlegivel,  csak  a  kiszámítás 
alapelve  változott.  Ebben  az  esetben  is  fenntartják  az  indítványukat,  vagyis  a 
tiszteletdíj 20%-al való csökkentését.

Tóth Dezső polgármester  elmondja,  hogy dr.  Miljánovits  György és  Gebula  Béla 
Ákos képviselők indítványa, 3,5 millió Ft megtakarítást jelent a költségvetés számára. 
Buza  Lajos  képviselőt  kérdezi,  hogy  az  ő  előterjesztése  esetében,  mennyi 
megtakarítás várható?

Buza Lajos képviselő elmondja, hogy a költségvetésben eddig mindig fejlesztésiből 
csoportosítottak  át  működésibe,  jelen  esetben  fordítva.  Felhívja  a  figyelmet,  hogy 
előbb el kellene fogadni a költségvetést, utána módosítani azt.

Dr.  Miljánovits  György képviselő  elmondja,  hogy  amennyiben  a  költségvetés 
kiadási oldala csökken Buza Lajos javaslatával, akkor támogatja azt.

Dr. Lelkes Ákos képviselő elmondja,  hogy van egy előterjesztés  és egy módosító 
indítvány. Kéri, hogy szavazzanak.

Nagy  József  Ödön képviselő  megkérdezi  dr.  Miljánovits  Györgytől,  hogy  az 
előterjesztésben a rendelet 3. §-a szerint a javaslat 2007. december 31-ig hatályos?

Dr. Miljánovits György képviselő válaszul elmondja, hogy a javaslat erre az évre 
szól.
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Nyikos István képviselő egyetért az indítvánnyal, véleménye szerint megszorítások 
tekintetében a képviselő-testületnek példát kell mutatni.

Dr. Óvári László képviselő kéri, hogy szavazzanak.

Tóth Dezső polgármester ismételten megkérdezi Buza Lajos képviselőtől, hogy az ő 
előterjesztése esetében mennyi megtakarítás várható?

Buza Lajos képviselő elmondja, hogy az alapdíj a maximálisan adható alapdíj 70%-a. 
Ez fogja módosítani a költségvetést, de véleménye szerint előbb el kellene fogadni a 
költségvetést, és utána módosítani.

Dr. Miljánovits György képviselő jelzi, hogy mivel ő előterjesztő, az SzMSz szerint 
többször is hozzászólhat az ügyhöz. Véleménye szerint Buza Lajos előterjesztése nem 
borítja  fel  a  költségvetést,  mert  a  megállapított  összegek  nem  változtak.  Csak  a 
tiszteletdíjak  kiszámításának  alapelve  változott,  de  a  végeredmény  ugyanaz, 
megtakarítás nincsen. Az ő és Gebula Béla Ákos előterjesztésében a 3,5 millió Ft-ot le 
kell vonni a kiadási oldalról és pluszként fog jelentkezni. 

Buza  Lajos képviselő  elmondja,  hogyha  a  költségvetést  nem  akarja  a  képviselő-
testület elfogadni, akkor ő le fog mondani a Pénzügyi Bizottság elnöki tisztségéről. 
Megjegyzi, hogy már a második olyan, javaslatot terjesztették elő a képviselők, amely 
ellentétes  a költségvetési  tervezettel.  Véleménye szerint  első a költségvetés,  utána 
lehet módosítani.

Szörfi  István jegyző  elmondja,  hogy  nem  érti  Buza  Lajos  a  Pénzügyi  Bizottság 
elnökének felháborodását, ugyanis a pénzügyes kollégákkal kiszámolták, hogy ez a 
javaslat 800 eFt többletet jelent a költségvetés számára. Eddig az alapdíj  54.600,-Ft 
volt, most 56.672,-Ft, és ebből következően bizottsági tagok, kültagok, elnökök és az 
alpolgármester díjazása is növekedett, összesen körülbelül 800 eFt összegben.

Buza Lajos képviselő nem fogadja el Szörfi István jegyző számítását, mert véleménye 
szerint ez az ő általa előírt számítási mód. Elmondja, hogy a 2006. évi, illetve az előző 
képviselő-testületi tiszteletdíjakhoz képest van megtakarítás.

Dr.  Lelkes  Ákos képviselő  véleménye szerint,  ha  a  tiszteletdíjakkal  kapcsolatban 
ilyen  érvek,  hozzászólások  vannak,  akkor  kéri,  hogy  ezeket  a  bizottsági  ülésen 
vitassák meg. 

Tóth Dezső polgármester kéri a képviselőket, hogy aki Buza Lajos képviselő rendelet 
módosító javaslatával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 1 tartózkodással az  
Enying  Város  Önkormányzatának  Szervezeti  és  Működési  
Szabályzatáról szóló 10/1999. (V. 10.) számú rendeletének módosításáról jelen 
jegyzőkönyv mellékletét képező 5/2007. (III.01.) számú rendeletet alkotja.
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Dr. Miljánovits György képviselő jelzi, hogy előterjesztését így is fenntartja, vagyis 
20%-al javasolja csökkenteni a meghatározott képviselői tiszteletdíjat.

Tóth Dezső polgármester kéri, hogy aki dr. Miljánovits György és Gebula Béla Ákos 
javaslatával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

 A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal, 2 tartózkodással az előterjesztett  
– az SzMSz módosításáról szóló – rendelettervezetet nem fogadta el.

3.3. 2007. költségvetés elfogadása

Tóth  Dezső polgármester  átadja  a  szót  Buza  Lajosnak,  a  Pénzügyi  Bizottság 
elnökének.

Buza Lajos képviselő javasolja, hogy tartsanak 10 perc szünetet,  mivel a döntések 
következtében az eddigi költségvetés módosult, ezeket át kell beszélnie a pénzügyi 
vezetővel.

Nagy József Ödön képviselő kéri, hogy a szünet előtt vegyék sorra a polgármester 
előterjesztéseit, és a szünet után a Pénzügyi Bizottság előterjesztései között tárgyalják 
meg a 2007. évi költségvetés elfogadását.

Tóth  Dezső polgármester  kéri,  hogy  aki  Nagy  József  Ödön  képviselő  napirend 
módosító javaslatával egyetért, az kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal,  ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a napirend 
módosítást elfogadta.

3.4. KDR Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétele

Tóth Dezső polgármester ismerteti a KDR Közigazgatási Hivatal melléklet szerinti 
törvényességi  észrevételét,  melynek  kapcsán  elmondja,  hogy  a  következő  rendes 
képviselő-testületi ülésre meg teszi javaslatát az alpolgármester személyét illetően.

 
3.5. Hulladékgazdálkodásról szóló helyi rendelet elfogadása

Tóth  Dezső polgármester  elmondja,  hogy  a  hulladékgazdálkodásról  szóló  helyi 
rendelet  a  melléklet  szerinti  formában  elkészült.  Ismerteti  a  rendelet  1.  számú 
mellékletében  lévő,  lakosságot  érintő  térítési  díjakat.  Kéri,  hogy  aki  a  rendelet 
elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.
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A  Képviselő-testület  14  igen  egyhangú  szavazattal,  Enying  Város 
Önkormányzatának a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a  
településtisztaság  egyes  kérdéseiről  és  a  közszolgáltatás  díjának 
megállapításáról szóló, jelen jegyzőkönyv mellékletét képező  6/2007. (III.01.) 
számú rendeletet alkotja.

3.6 Az enyingi 1641/28 hrsz-ú ingatlan beépítési kötelezettség törlése

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

A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
69/2007 (II.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
úgy határozott, hogy az enyingi 1641/28 hrsz-ú, 819 m2 

nagyságú,  valóságban  Enying  Sport  közben  található 
beépítetlen ingatlanra bejegyzett beépítési kötelezettség 
ingatlan-nyilvántartásból való töröltetéséhez hozzájárul.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

3.7 Az enyingi 6108, 6102, 6104 hrsz-ú ingatlanok bérleti kérelme

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  az  előterjesztést  és  a  6108  hrsz-ú  ingatlanra 
vonatkozó  határozati  javaslatot.  Kérdés,  hozzászólás  nem  lévén,  kéri,  hogy  aki 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
70/2007 (II.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
úgy határozott, hogy a tulajdonában lévő enyingi 6108 
hrsz-ú,  2340  m2 nagyságú,  szántó  művelési  ágú, 
valóságban  Enying,  Fehérhegyen  található  ingatlant 
bérbe adja Mayer János Enying, Vas G. u. 37. szám alatti 
lakos  részére  a  szerződés  aláírásának  napjától  2007. 
december 31. napjáig. A 2007. évre vonatkozó bérleti díj 
3.775,-Ft/év összeg.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
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Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  6102,  6104  hrsz-ú  ingatlanokra  vonatkozó 
határozati  javaslatot.  Kérdés,  hozzászólás  nem  lévén,  kéri,  hogy  aki  a  javaslattal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
71/2007 (II.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
úgy határozott, hogy a tulajdonában lévő enyingi 6102 
hrsz-ú,  2543  m2 nagyságú  és  a  6104  hrsz-ú,  2423  m2 

nagyságú,  szántó  művelési  ágú,  valóságban  Enying 
Fehérhegyen  található  ingatlanokat  bérbe  adja  Mayer 
János  Enying,  Vas  G.  u.  37.  szám  alatti  lakos  részére 
2008. január 1. napjától 2008. augusztus 30. napjáig.
A  2008.  évre  vonatkozó  bérleti  díj  megállapításáról  a 
testület  2007.  december  31.  napjáig  tájékoztatja  a 
kérelmezőt.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Nyikos  István képviselő  szemétszállítással  kapcsolatban  megkérdezi,  hogy  van-e 
lehetőség lakossági lomtalanítás megszervezésére, ahogy eddig minden évben.

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy lehetőség van rá, de erről a Zöldfok Rt.-vel 
tárgyalni  kell,  és  plusz  költséget  jelent.  Több  hozzászólás  nem  lévén  17.00-kor 
szünetet rendel el. 

Szünet 17.00-17.15-ig 
Dr. Miljánovits György képviselő nem érkezett vissza az ülésre, a képviselők létszáma 13 fő

4. Pénzügyi Bizottság előterjesztései
4.1 2007. költségvetés elfogadása

Tóth Dezső  polgármester elmondja,  hogy a költségvetésben számszaki változások 
történtek,  de  a  szünetben  a  Pénzügyi  Bizottság  elnöke  és  a  pénzügyi  vezető 
megtárgyalták a változásokat.  Felkéri  Buza Lajos képviselőt,  a Pénzügyi Bizottság 
elnökét, hogy ismertesse a 2007. évi költségvetést.

Dr. Miljánovits György képviselő 17.16-kor visszaérkezett az ülésre, a képviselők létszáma 14 fő 
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Buza Lajos képviselő elmondja,  hogy határozati  javaslata  van,  mely  alapján kéri, 
hogy  az  eddig  meghozott  2007.  évi  költségvetést  érintő  pénzügyi  döntéseket  a 
Polgármesteri Hivatal az előterjesztett költségvetési rendelet elfogadása után vezesse 
át a költségvetési rendeletben.

Tóth Dezső polgármester hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
72/2007 (II.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
úgy  határozott,  hogy  a  képviselő-testület  által  eddig 
elfogadott  2007.  évi  költségvetést  érintő  pénzügyi 
döntéseket  a  Polgármesteri  Hivatal  az  előterjesztett 
költségvetési  rendelet  elfogadása  után  vezeti  át  a 
költségvetési rendeletben.

Buza Lajos képviselő elmondja, hogy a MÁK-tól a mai nap folyamán érkezett két 
leirat,  amely  két  helyen  is  érinti  a  pénzügyi  előterjesztéseket.  Ismerteti  Závodni 
Lászlóné pénzügyi vezető melléklet szerinti előterjesztését és a kapcsolódó pénzügyi 
összegeket.

Tóth Dezső polgármester hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
73/2007 (II.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
úgy  határozott,  hogy  a  költségvetési  rendelet 
tervezetben külön soron szerepelteti a közműfejlesztési 
támogatás 60 eFt-os összegét, bevételi és kiadási oldalon 
egyaránt.
A Török Bálint Általános Iskola január 1-i létszámát a 
költségvetési rendelet tervezetben 53 fővel szerepelteti.

Tóth  Dezső  polgármester  ismerteti  a  2007.  évi  költségvetési  rendelet  melléklet 
szerinti tervezetét. Megkérdezi, hogy van-e hozzászólás, javaslat.
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Buza Lajos képviselő javasolja, hogy a rendelet tervezet 15. §-át (20)-as bekezdéssel 
egészítsék  ki  az  alábbi  szöveggel:  „2007.  évi  költségvetés  terhére  csak  jubileumi 
jutalom fizethető ki.”

Tóth  Dezső  polgármester  kéri,  hogy  aki  Buza  Lajos  képviselő  által  javasolt 
kiegészítéssel egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület  12  igen  szavazattal,  2  ellenszavazattal,  tartózkodás  nélkül  az  alábbi 
határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
74/2007 (II.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
úgy határozott, hogy a 2007. évi költségvetési rendelet 
tervezetben  15.  §  (20)-as  pontjaként  az  alábbi 
kiegészítést teszi: „A 2007. évi költségvetés terhére csak 
jubileumi jutalom fizethető ki.”

Szörfi István jegyző megkérdezi, hogy a rendelet elfogadásával a Polgármesteri 
Hivatalra vonatkozó létszámleépítés hatályossá válik?

Buza Lajos képviselő válasza, hogy igen.

Tóth Dezső  polgármester kéri, hogy aki a teljes 2007. évi költségvetési rendelettel 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal,  2 ellenszavazattal,  tartózkodás nélkül,  
az  Enying  Város  Önkormányzatának  2007.  évi  költségvetéséről  szóló, 
jelen jegyzőkönyv mellékletét képező 7/2007. (III.05.) számú rendeletet alkotja.

4.2. Árindex Kft. ajánlata

Buza Lajos képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Tóth Dezső polgármester kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület  13  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  1  tartózkodással  az  alábbi  
határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
75/2007 (II.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
úgy  határozott,  hogy  az  Árindex  Kft.-vel  nem  kíván 
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együttműködési  keret-megállapodást  kötni,  az 
együttműködésre  pályázatonkénti  egyedi 
megállapodással lát lehetőséget.

4.3. Katasztrófa alap

Buza Lajos képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Tóth Dezső polgármester kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A  Képviselő-testület  12  igen  szavazattal,  1  ellenszavazattal,  1  tartózkodással  az  alábbi  
határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
76/2007 (II.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
úgy határozott,  hogy a  Katasztrófa  Alapba  2007.  évre 
50.000,-Ft-ot fizet be.

4.4. A Török Bálint Ált. Iskola létszámleépítéséről szóló határozat pontosítása

Buza Lajos képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Tóth Dezső polgármester kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
77/2007 (II.28.) számú határozata:

1. Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy  határozott,  hogy a  Török  Bálint  Általános  és 
Alapfokú Művészeti  Iskola alkalmazottainak létszámát 
2007.  december  1.  napjával,  2  teljes  állású  fővel 
csökkenti:

2.

  8 órás 6 órás 4 órás Össz.
Török Bálint Általános Iskola létszámkeret 
2007.01.01 53  0 53
Török Bálint Általános Iskola létszámkeret 
2007.12.01 51 0 51
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3.

  8 órás 6 órás 4 órás Össz.
Önkormányzat összlétszáma 2007.01.01 225 1 4 227,75
Önkormányzat összlétszáma 2007.12.01 (-2 -5 
-1fő) 217 1 4 219,75

4. A létszámcsökkentés célja az intézmény feladatainak 
racionálisabb ellátása.

5. Az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő 
üres  álláshelyeken,  az  előreláthatólag  megüresedő 
álláshelyeken vagy a tervezett  új  álláshelyeken,  illetve 
szervezeti  változás,  feladatátadás  következtében  az 
önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a 
létszámcsökkentéssel  érintett  álláshelyen 
foglalkoztatottak  -  munkaviszonyban  töltött  ideje 
folyamatosságának  megszakítása  nélküli  - 
foglalkoztatására nincs lehetőség

6.  Felkéri  a  Török  Bálint  Általános  és  Alapfokú 
Művészeti  Iskola  vezetőjét,  hogy  a  szükséges 
intézkedéseket tegye meg.

7.  A  Képviselő-testület  ezzel  egyidejűleg  14/2007. 
(II.08.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.

Határidő: 2007. december 1.

Felelős: Mohai Istvánné, intézményvezető

4.5. ÁSZ tájékoztatója

Buza Lajos képviselő ismerteti az Állami Számvevőszék levelét, amelyet a Pénzügyi 
Bizottság ellenőrzési jegyzőkönyvének megküldése kapcsán írt.

A Képviselő-testület szavazás nélkül tudomásul vette az Állami Számvevőszék levelét.

4.6. SZMSZ módosítás javaslat

Buza  Lajos képviselő  ismerteti  az  előterjesztést,  amely  2007.  március  1.  napjával 
lépne hatályba.
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Nagy József Ödön képviselő megjegyzi, hogy március hónapban az egész Szervezeti 
és  Működési  Szabályzatot  át  kell  tekintenie  a  képviselő-testületnek.  A  módosító 
javaslat  nem  támogatja,  mivel  véleménye  szerint  a  hivatal  vezetőjét  nem  lehet 
megkerülni. 

Dr. Miljánovits György képviselő egyetért Nagy József Ödön képviselővel.

Dr. Óvári László képviselő elmondja, hogy az SZMSZ rendelet idézett paragrafusa 
az Önkormányzati törvénnyel ellentétes, ezért van szükség a módosításra. Elmondja, 
ha a képviselőknek tájékoztatásra van szükségük a hivataltól, nyilvánvaló, hogy a 
jegyzőt keresik meg, nem pedig az ügyintézőt, de abban az esetben, amikor a jegyző 
tevékenységét  vizsgálják,  furcsa  lenne,  ha  a  jegyzőtől  kérnének  írásos  engedélyt, 
hogy az iratokba betekinthessenek.

Szörfi István jegyző megjegyzi, hogy a jelenlegi SZMSZ rendelet 1999. óta hatályos, 
amikor is dr. Óvári László volt a polgármester. Másrészről a Közigazgatási Hivatal 
jelezte volna, ha törvényességi észrevétele van a rendelettel kapcsolatban.

Tóth  Dezső  polgármester  elmondja,  hogy  a  képviselő-testületnek  március  31-ig 
kötelező átdolgoznia az SZMSZ-t.

Dr.  Óvári  László képviselő  elmondja,  hogy  ez  nem  jelenti  azt,  hogy  március  1. 
hatállyal ne szüntessenek meg egy törvénysértést. Véleménye szerint a Közigazgatási 
Hivatalt  nem köti  határidő a törvényességi  észrevétel  megtételére,  illetve szerinte 
apróbb törvénysértéseket nem is biztos hogy észrevesznek. Kéri, hogy szavazzanak.

Nagy József Ödön képviselő véleménye szerint a Polgármesteri  Hivatalból csak a 
hivatal vezetőjén keresztül lehet információt kérni. Minden más szervezetnél is így 
működik. A javaslat pontosításnak jó, de ezáltal semmi sem változik, semmilyen új 
információ birtokába nem jutnak a képviselők.

Tóth Dezső polgármester kéri, hogy aki Buza Lajos javaslatával, az SZMSZ rendelet 
módosításával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 7 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az 
Enying  Város  Önkormányzatának  Szervezeti  és  Működési  
Szabályzatáról  szóló  10/1999.  (V.  10.) számú  rendelet  módosítására  
előterjesztett javaslatot nem fogadta el.

4.7. Tájékoztató a 2007.02.21-én hozott döntésekről
4.8. 2006.  IV.  negyedévi  előirányzat  módosítások  (az  anyag  ülés  előtt  kerül 

kiosztásra)

Buza Lajos képviselő tájékoztatja a képviselő-testületet a Pénzügyi Bizottság 2007. 
február 21-i  ülésén hozott döntéseiről.  Elmondja,  hogy 2007. február 27. napjára a 
Pénzügyi  Bizottság  rendkívüli  ülést  hívott  össze,  ahol  két  döntés  született. 
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Egyrészről a Szolgáltató Intézménynek az átcsoportosítási kérelmével egyetért, kéri, 
hogy erről a testület is szavazzon, másrészről a 2006. évi IV. negyedévi előirányzat-
módosítások kapcsán a bizottság felkéri a polgármestert, hogy 2007. március 7-ére, 
15.00  órára  rendkívüli  testületi  ülést  hívjon  össze  az  átvezetések  véglegesítése 
ügyében.  Ezt  megelőzően,  március  7-én  14.00  órakor  a  Pénzügyi  Bizottság  is 
rendkívüli ülést tart e témában. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy amit a március 
7-i ülésen jóváhagynak anyagot, azt március 9-én a Magyar Államkincstárnak adja le.

Tóth Dezső  polgármester kéri, hogy aki a Szolgáltató Intézmény írásos anyagával, 
IV. negyedévi átvezetésekkel egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület  13  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  1  tartózkodással  az  alábbi  
határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
78/2007 (II.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
úgy  határozott,  hogy  a  Szolgáltató  Intézmény  IV. 
negyedévi átcsoportosítási kérelmét elfogadja.

Tóth Dezső polgármester kéri, hogy aki azzal egyetért, hogy 2007. március 7. napjára 
rendkívüli testületi ülést hívjon össze, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület  13  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  1  tartózkodással  az  alábbi  
határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
79/2007 (II.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
úgy határozott, hogy 2007. március 7. napjára rendkívüli 
testületi  ülést  hív  össze,  melynek  napirendi  pontja  a 
2006.  évi  IV.  negyedévi  előirányzat-módosítások 
megtárgyalása.

5. Településfejlesztési Bizottság előterjesztései
5.1. Nagyobb és kisebb volumenű beruházások megvitatása

Tóth Dezső polgármester felkéri Bíró Attila Károly képviselőt, a Településfejlesztési 
Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság előterjesztéseit.

Bíró Attila Károly képviselő ismerteti  a határozati  javaslatot,  amely értelmében a 
képviselő-testület meghatározza, hogy a költségvetés fejlesztési programban, milyen 
javaslatokat szerepeltet.
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Tóth Dezső polgármester kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
 
A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
80/2007 (II.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
úgy  határozott,  hogy a  költségvetés  fejlesztési 
programjában  szerepelteti  az  elhangzott  javaslatokat, 
melyek az alábbiak:
- Enying,  Zalka  Máté  utca  folytatásánál  található 

telkek újraosztása
- Az enyingi 1690/24 hrsz-ú út közművesítése
- A hiányzó utcanév és házszámtáblák biztosítása
- Iparterületen található ingatlanok megvásárlása
- Dózsa György úti buszöböl megépítése
- Balatonbozsoki buszváró megépítése
- Balatonbozsoki óvoda ablakainak cseréje

Bíró  Attila  Károly képviselő  ismerteti  buszjárat  indulási  idejének  módosítási 
lehetőségére vonatkozó határozati javaslatot.

Tóth Dezső polgármester kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
 
A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
81/2007 (II.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
úgy határozott,  hogy megbízza  a  polgármestert,  hogy 
vegye fel a kapcsolatot a volánnal és vizsgáltassa meg az 
esti  18.05  órakor  induló  buszjárat  indulási  idejének 
módosítási lehetőségét.

Bíró  Attila  Károly képviselő  ismerteti  a  hulladékgyűjtési  akcióra  vonatkozó 
határozati javaslatot.

Tóth Dezső polgármester kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
 
A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
82/2007 (II.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
úgy  határozott,  hogy  megbízza  Enying  Város 
Szolgáltató  Intézményét  hulladékgyűjtési  akció 
megszervezésére,  a  településen  elhatalmasodó illegális 
lerakók  és  utcán  eldobott  szemét  összegyűjtése 
tekintetében.

Bíró  Attila  Károly képviselő  ismerteti  a  Szociális  Intézmény  udvarának 
térburkolásával kapcsolatos határozati javaslatot.

Tóth Dezső polgármester kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
 
A Képviselő-testület  12  igen  szavazattal,  2  ellenszavazattal,  tartózkodás  nélkül  az  alábbi 
határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
83/2007 (II.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
úgy  határozott,  hogy megbízza  Enying  Város 
Szolgáltató  Intézményét  a  Szociális  Intézmény 
udvarának  térburkolásával,  Vörös  András  műszaki 
ügyintéző által készített vázrajz alapján.

5.2. Rafael Andor ingatlanvételi kérelme

Bíró Attila Károly képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Tóth Dezső polgármester kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
 
A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
84/2007 (II.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
úgy  határozott,  hogy  az  önkormányzat  tulajdonában 
lévő  enyingi  2754/9  hrsz-ú,  946  m2  nagyságú,  kivett 
beépítetlen  művelési  ágú,  valóságban  Enying,  Rózsa 
parkban  található  ingatlant  értékesíti  Rafael  Andor 
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Enying,  dr.  Belák  S.  u.  15.  szám  alatti  lakos  részére 
bruttó 2.497.440,-Ft összegért.

A  vételár  megfizetése  négy  részletben  történik.  A 
szerződés  aláírásával  egyidejűleg  a  vevő  500.000,-Ft 
összegegű  foglalót  köteles  biztosítani  Enying  Város 
Önkormányzata részére. A vételár fennmaradó összege–
1.997.440,-Ft-  három részletben  kerül  megfizetésre.  Az 
első  részlet  –  665.814,-Ft  -  2007.  április  30.  napjáig  a 
második részlet – 665.814,-Ft - 2007. június 30. napjáig, a 
harmadik  részlet  –  665.812,-Ft  -  2007.  augusztus  31. 
napjáig esedékes, valamint a szerződésben szerepelteti a 
visszavásárlási  jogot,  a  vételár  kifizetéséig 
jogfenntartással együtt.

A  tulajdonjog  átruházása  a  vételár  utolsó  részletének 
befizetését követően történik meg.

Az ügyvédi és a földmérői költségek a vevőt terhelik.
Felkéri  a  polgármestert  az  adásvételi  szerződés 
aláírására.

5.3. Zöld-szem 04 Kft. ingatlanvételi kérelme

Bíró Attila Károly képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Tóth Dezső polgármester kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
 
A Képviselő-testület  12  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  2  tartózkodással  az  alábbi  
határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
85/2007 (II.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
úgy  határozott,  hogy az  önkormányzat  tulajdonában 
lévő  enyingi  595  hrsz-ú,  692  m2  nagyságú,  kivett 
beépítetlen terület művelési  ágú, és az 597 hrsz-ú, 760 
m2  nagyságú,  kivett  beépítetlen  terület  művelési  ágú, 
valóságban  Enyingi  ér  mellett  található  ingatlanokat 
nem  kívánja  értékesíti,  mivel  a  fenti  ingatlanok  a 
törzsvagyon részét képezik, vagyis forgalomképtelenek.
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5.4. Szabó  Kereskedelmi  Kft.  kérelme  a  helyiségbérleti  díj  csökkentésére 
vonatkozóan

Bíró Attila Károly képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Nagy  József  Ödön képviselő  jelzi,  hogy  szerinte  a  határozati  javaslat 
megfogalmazása nem értelemszerű. Előbb kell a bérleti díjat meghatározni és utána 
lehet  a  fizetésre  engedményt  tenni.  Javasolja,  hogy  a  határozati  javaslat  utolsó 
bekezdése kerüljön előre.

Tóth Dezső polgármester kéri, hogy aki a módosított határozati javaslattal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület  13  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  1  tartózkodással  az  alábbi  
határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
86/2007 (II.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
úgy  határozott,  hogy  a  Szabó  Kereskedelmi  Kft.  által 
bérelt Enying, László kir. u. 1. szám alatti épület bérleti 
díját  2007.  évre  vonatkozóan a  Képviselő-testület 
363/2006.(XII.13.)  számú  határozatával  319.000,-Ft/hó 
összegben  állapította  meg  a  képviselő-testület. 
Tekintettel  a  Kft.  befektetési  szándékára  2007.  évre 
290.000,-Ft/hó  összegben  állapítja  meg  a  fizetendő 
bérleti  díjat.  Amennyiben  a  Kft.  2007.  december  31. 
napjáig az enyingi 2754/26 hrsz-ú ingatlanra tervezett 
beruházását nem valósítja meg, abban az esetben a Kft. 
által  2007.  évre  befizetett  290.000,-Ft/hó  összeg   és 
319.000,-Ft/hó  bérleti  díj  különbözetét,  –  348.000,-Ft 
összeget - köteles az önkormányzat számára megfizetni 
2008. január 1. napjáig.

5.5. Kopácsi Krisztián ingatlanbérleti kérelme

Bíró Attila Károly képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Tóth Dezső polgármester kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
 
A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
87/2007 (II.28.) számú határozata:
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Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
úgy  határozott,  hogy az  önkormányzat  tulajdonában 
lévő  enyingi  7902/4  hrsz-ú,  2259  m2  nagyságú,  kivett 
beépítetlen  terület  művelési  ágú,  és  a  7902/1  hrsz-ú, 
2288  m2 nagyságú,  kivett  beépítetlen  terület  művelési 
ágú,  valóságban  Kabókapuszta,  Babits  M.  utcában 
található  ingatlanokat  bérbe  adja  Kopácsi  Krisztián 
Enying, Juhász Gy. u. 56. szám alatti lakos részére 2007. 
december 31. napjáig.
A  bérleti  díj  megállapításánál  Enying  Város 
Önkormányzata  Képviselő-testületének  357/2006. 
(XII.13.) számú határozata az irányadó.

Felkéri  a  polgármestert  a  bérleti  szerződés 
elkészíttetésére és aláírására.

5.6. Hegedűs Krisztina büfé helyiségének bérleti kérelme

Bíró Attila Károly képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Tóth Dezső polgármester megkérdezi, hogy nem kellene-e a határozatban rögzíteni, 
hogy a büfé rezsiköltsége a bérlőt terheli?

Dr. Óvári László képviselő javasolja, hogy teljesen ingyen semmiképpen ne adják 
bérbe.

Tóth Dezső polgármester elmondja, mivel hosszú idő óta nem volt, aki üzemeltesse 
a büfét, így született meg az a döntés, hogy ingyen adják ki.

Dr. Lelkes Ákos képviselő elmondja, hogy dr. Óvári László képviselővel ért egyet. A 
bérlő  nem  kérte,  hogy  2010-ig  ingyen  adják  bérbe  számára  a  büfé  helyiséget. 
Javasolja,  hogy  egy  bizonyos  ideig,  amíg  a  bérlő  beruházása,  az  elinduláshoz 
szükséges  kezdeti  befektetései  megtérülnek,  addig  adják  ki  ingyen,  de  utána 
tárgyaljanak a bérlővel a bérleti díjról. Véleménye szerint ha egy vállalkozó ezt nem 
vállalja fel, akkor nem komoly érdeklődő.

Tóth Dezső polgármester  javasolja,  hogy  határozatlan időre  módosítsák a  bérleti 
időt.

Nyikos  István képviselő  javasolja,  hogy  2007.  évre  díjmentesen  adják  bérbe  a 
helyiséget, de 2008-ban tárgyaljanak újra a bérlővel, és állapítsanak meg bérleti díjat.

Gebula  Béla  Ákos képviselő  megjegyzi,  hogy  mindig  az  adott  év  december  31. 
napjáig kellene meghatározni a bérleti díjakat.
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Dr.  Miljánovits  György képviselő  nem  érti,  hogy  az  egyik  vállalkozót  segíti  a 
testület,  a  másikat  nem,  milyen  logika  alapján.  Véleménye  szerint  a  vállalkozás 
bevételre  fog  szert  tenni,  a  rendelőintézetnek  pedig  nem  kötelező  feladata  büfét 
működtetni.

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy igény van a büfére, és véleménye szerint, 
ha olyan óriási haszonnal járna a működtetése, már rég üzemelne.

Dr. Lelkes Ákos képviselő megerősíti, hogy nagy igény van a büfére. Az intézetbe 
többek között cukorbetegek, mozgáskorlátozott betegek is járnak, akik néha 5-6 órát 
is  kénytelenek a mentőre várni.  Támogatja a büfé bérbeadását  és egyetért  Nyikos 
István képviselő javaslatával.

Tóth Dezső polgármester jelzi, hogy ő szintén Nyikos István javaslatát támogatja.

Nagy József Ödön képviselő elmondja, hogy a betegek érdekeit is szem előtt kell 
tartani. Szintén Nyikos István képviselő javaslatát támogatja.

Tóth  Dezső  polgármester  kéri,  hogy  aki  Nyikos  István  módosított  határozati 
javaslatával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület  13  igen  szavazattal,  1  ellenszavazattal,  tartózkodás  nélkül  az  alábbi 
határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
88/2007 (II.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
úgy  határozott,  hogy a  Rendelőintézeti  büféhelyiséget 
(8130  Enying,  Szabadság  tér  16.)  térítésmentesen 
használatba  adja  2007.  március  15.  napjától  2007. 
december  31.  napjáig  Hegedűs  Krisztina  Enying, 
Rákóczi u. 9. szám alatti lakos részére.
2008.  január  1.  napjától  a  bérlővel  történő  tárgyalás 
alapján, bérleti díjat határoz meg.

Felkéri  a  polgármestert  a  szerződés  elkészíttetésére  és 
aláírására.

5.7. Trianon emlékmű létesítése

Bíró Attila Károly képviselő ismerteti a határozati javaslatot.

Tóth Dezső polgármester kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
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A  Képviselő-testület  8  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  6  tartózkodással  az  alábbi  
határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
89/2007 (II.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
úgy  határozott,  hogy Vasadi  Gusztáv  által  javasolt 
Trianon emlékmű létrehozását nem támogatja.

5.8. Árajánlat  Enying  Város  vízminőség  javító  beruházások  engedélyezési 
tervének elkészítésére

Bíró Attila Károly képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Tóth Dezső polgármester kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület  13  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  1  tartózkodással  az  alábbi  
határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
90/2007 (II.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
úgy  határozott,  hogy  a  Viziterv  Kft.  által  adott 
árajánlatot,  koncepciót  tudomásul  veszi  és  amikor 
pénzügyi fedezetet tud biztosítani akkor felkérik a Kft.-t 
a terv elkészítésére és engedélyeztetésére.

5.9. Sárga Iskola területének rendezése

Bíró Attila Károly képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Dr. Óvári László képviselő elmondja,  hogy Enying belterületén lévő ingatlanokra 
meghatározott  ár  van  kiszabva.  Javasolja,  hogy  ezért  a  meghatározott  árért 
értékesítsék  az  ingatlant,  ha  pedig  ezt  nem  akarja  elfogadni  a  képviselő-testület, 
akkor a Pénzügyi Bizottság tegyen ajánlatot az árra. Az 1.000,-Ft /m2 árat kevésnek 
tartja.

Nagy József Ödön képviselő elmondja,  hogy már a Pénzügyi Bizottsági ülésen is 
említette, hogy az elbirtoklás ténye ebben az esetben megáll, ha a képviselő-testület 
nem  fogadja  el  az  1.000,-Ft/m2 árat,  akkor  az  ingatlantulajdonosok  élnek  az 
elbirtoklással. Javasolja,  hogy fogadják el ezt az árat, így nem fog rosszul járni az 
önkormányzat.
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Dr.  Óvári  László képviselő  elmondja,  hogy  a  törvényt  áttanulmányozva  az 
elbirtoklás joga nem áll fenn. A törvény szerint csak teljes helyrajzi számú ingatlant 
lehet elbirtokolni, ebben az esetben pedig nem erről van szó. Fenntartja a módosító 
javaslatát, kéri, hogy szavazzanak.

Tóth  Dezső polgármester  kéri,  hogy  aki  dr.  Óvári  László  módosító  javaslatával 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot nem 
fogadta el.

Tóth Dezső polgármester  kéri,  hogy aki  az eredeti  határozati  javaslattal  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,  7 ellenszavazattal,  tartózkodás nélkül a határozati  
javaslatot nem fogadta el.

  
5.10. Enying Településrendezési terv módosítás 64. számú főút átkelési szakasz 

közterület szabályozási tervének bemutatása 

Bíró Attila Károly képviselő ismerteti a határozati javaslatot.

Tóth Dezső polgármester kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A  Képviselő-testület  12  igen  szavazattal,  1  ellenszavazattal,  1  tartózkodással  az  alábbi  
határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
91/2007 (II.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
úgy határozott, hogy a fejlesztési koncepciónál az alábbi 
sorrendet veszi figyelembe:
1. Szennyvíz elvezetés és kezelés
2. Batthyány kastély II. üteme
3. Településközpont rehabilitációja
4. Általános  Iskola,  Óvodák  és  a  Városi  Könyvtár 

felújítása, illetve építése
5. Tanuszoda létesítése
6. Felszíni  csapadékvíz  elvezetés  és  utak  kialakítása, 

felújítása, megépítése
7. Önkormányzati  hulladékkezelési  feladatok 

megoldása
8. Ivóvízhálózat korszerűsítése
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9. Balatonbozsok  településrész  központjának 
rehabilitációja

10. Szociális bérlakások építése
11. 64. számú főút átkelési szakaszának tehermentesítése 

(elkerülő út)
12. Városi sportcsarnok létesítése
13. Intézmények akadálymentesítése
14. Ipari terület felkutatása és közművesítése

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
hozzájárul  az  okmányiroda  a  Batthyány  kastély  déli 
szárnyába  történő  átköltöztetéséhez  a 
belügyminisztérium közreműködésével.

5.11 Venturi Kft. teljesítményigazolás kérelme

Bíró Attila Károly képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Tóth Dezső polgármester kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
92/2007 (II.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
úgy  határozott,  hogy  felhatalmazza  a  Polgármestert  a 
Venturi  Kft.  (8200  Veszprém,  Móra  F.  u.  6.)  részére 
történő teljesítésigazolás aláírásra, mely a 2003. március 
11.  napján  kelt  vállalkozási  szerződésben  foglalt 
kötelezettségek  végrehajtásának  igazolásáról  szól.  Ez 
kiterjed  Enying  Város  szennyvízcsatorna  hálózat  és 
szennyvíztisztító  telep  megvalósíthatósági 
tanulmányára,  szennyvízelvezetési  agglomerációs  terv 
és vízjogi létesítési engedélyezési terv elkészítésére.

Ifj. Szabó Attila képviselő elmondja, hogy lakossági bejelentést kapott, a Vásártér 
utcából keresték meg, hogy a fák ágai a magasfeszültségű vezetékeket elérik.

Szörfi  István jegyző  elmondja,  hogy  tegnap  érkezett  a  beadvány,  az  ügyet 
továbbítják a Szolgáltató Intézménybe, és foglalkozni fog vele a Településfejlesztési 
Bizottság.
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Tóth  Dezső polgármester  felkéri  Pődör  Gyulát,  a  Településfejlesztési  Bizottság 
kültagját, hogy a tegnapi tárgyalás és bejárás eredményéről tájékoztassa a képviselő-
testületet.

Pődör Gyula TFB kültag elmondja, hogy a tegnapi nappal megkereste őket KPMG 
cég, amely világszerte könyvvizsgálattal foglalkozik, de van egy turizmusfejlesztési 
részlege is. Ez a részleg részt vesz az SCD által finanszírozni kívánt, összesen 104 
milliárd  Ft  tervezésében.  Megvették  a  Balaton  körül  az  összes  kempinget,  és 
terveznek  ide  többek  között  különféle  turizmusfejlesztő,  egész  éves  működtetést 
biztosító létesítményeket. Meghívták ezt a KPMG szakágazatot, annak vezetőjét Kali 
Zoltánt, akinek az a feladata, hogy az SCD által elkölteni kívánt 104 milliárd Ft-ot 
megtervezze.  Elmondja,  hogy  a  meghívás  elsődleges  célja  az  volt,  hogy  Enying 
városát  a  tervezés  során  valamilyen  formában  figyelembe  vegyék.  Ismertették  a 
céggel  a  fejlesztési  elképzeléseket,  majd  a  képviselők  egy  részével  közösen 
körbejárták  Enying  városát,  és  megmutattak  olyan  területeket,  amikről  úgy 
gondolták,  hogy  felajánlható  valamilyen  létesítményeknek,  vagy  ipari 
létesítményeknek  a  létrehozására.  Ezeket  a  területeket  a  vendég  megnézte,  és 
különösen a Balatonbozsok fölötti völgyet találta alkalmasnak golf pálya fejlesztéssel 
kapcsolatban. Tetszett számára még a malom és környéke terület, illetve Leshegy és 
környéke, és megígérte, hogy élményeit közvetíteni fogja, és megpróbál mindenben 
segíteni.
A kistérséghez kapcsolódóan elmondja, hogy ez a megkeresés szorosan összefügg a 
Szinergia  Kft.  által  adott  árajánlattal,  ahol  azon  tervezésekről  lesz  szó,  amik  a 
jövőkép  kialakításához  szükségesek.  Megkérdezi  a  képviselőket,  hogy  van-e 
valamilyen észrevételük, kérdésük.

Botos  Sándor képviselő  elmondja,  hogy  lakossági  bejelentést  kapott,  miszerint  a 
Süllős  Bt.  balatonbozsoki  építkezésén  betonvasak  állnak  ki  a  földből,  amelyek 
balesetveszélyesek. Kéri, hogy ez ügyben történjen intézkedés.

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy a közmeghallgatáson Pavelka András már 
jelezte ezt a problémát. Telefonon már beszélt Juhos Valériával a Bt. vezetőjével, de a 
holnapi  nap  folyamán  egy  levelet  is  fog  írni,  amiben  ismételten  felhívja  a 
balesetveszélyre a Süllős Bt. figyelmét. 

Mohai Istvánné képviselő megjegyzi, hogy a közmeghallgatást követő napon, ő is 
beszélt Juhos Valériával a problémáról.

Buza Lajos képviselő megkérdezi,  hogy a Török Bálint Ált.  Iskola és  a Süllős Bt. 
konyhájának szennyvíze ügyében történt-e már lépés?

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy az iskola és a konyha szennyvíze már az 
ÁFÉSZ idejében is, és akkor is amikor az iskola üzemeltette a konyhát együtt ment, 
sőt az Állami Gazdaság konyhájának szennyvíze is ugyanarra a helyre ment

32



Buza  Lajos képviselő  véleménye  szerint  ez  nem  megnyugtató,  lépni  kellene  ez 
ügyben.

Nagy József Ödön képviselő Pődör Gyula beszámolójára reagálva elmondja, hogy 
örül,  hogy van 3  olyan jelentős  területe  Enying városának –  amelyekben jelentős 
állami  tartalékok  is  vannak  -  amit  turizmusfejlesztés  vagy  munkahely  teremtés 
céljára igénybe tudnának venni.  Elmondja,  hogy régebben már kezdeményezte az 
állami tartalék terület önkormányzati tulajdonba vételét,  de sajnos a vagyonkezelő 
válasza nemleges volt. Szeretné, ha ezt nem hagynák annyiban, és mind a „murvás 
gödör”,  mind  a  bozsoki  temető  alatti  terület  vonatkozásában  fenntartanák  az 
igényüket.  A  bejárás  kapcsán  elmondja,  hogy  a  vendég  reálisan  ítélte  meg  a 
helyzetet, és reméli, hogy a befektetői körből előbb-utóbb valaki érdeklődést mutat 
Enying irányában.

Dr. Óvári László képviselő megjegyzi, hogy ebben a témában 5 évvel ezelőtt már írt 
egy levelet a Nemzeti Földalapnak, amire választ azóta sem kapott.

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy újra kérni fogják az állami tartalék terület 
önkormányzati tulajdonba vételét.

Gebula Béla Ákos képviselő elmondja, hogy ő is részt vett a bejárás egy részén, és 
Kali Zoltán úr 80 hektárban határozta meg azt a minimális területet, amivel érdemes 
foglalkozni.

Buza  Lajos képviselő  felhívja  a  képviselő-testület  figyelmét,  hogy  május,  június 
hónapban írják ki a csatornapályázatot. Javasolja a Csatorna Közmű Társulást minél 
előbb hozzák létre.  Véleménye szerint a városnak minden esélye megvan, hogy a 
pályázatot megnyerje. 

Nagy József Ödön képviselő Buza Lajos képviselő szavaira reagálva megkérdezi, 
hogy akkor a Venturi Kft. második kérelmét miért nem támogatta, hiszen a pályázat 
előkészítő  munkára  tett  ajánlatot.  A  TB  iskola  szennyvíz  elhelyezése  kapcsán 
megjegyzi,  hogy ha ezeket  a  dolgokat  „feszegeti”  a  testület,  akkor  ezek mind az 
önkormányzatra  fognak  visszahárulni,  hiszen  önkormányzati  tulajdonú 
ingatlanokért az önkormányzat felel.

Tóth Dezső polgármester  elmondja,  hogy 1994-ben 3,5 millió Ft  volt a  szennyvíz 
szűrő medence kavicscseréje.  Az egész medret  ki kellett  tisztítani,  új válaszfalakat 
építeni, kaviccsal feltölteni, ezen keresztül tisztul a víz.

Buza Lajos képviselő Nagy József  Ödön képviselőnek válaszul  elmondja,  hogy a 
Venturi  Kft.  ajánlatát  múlt  héten  kapta  meg,  és  a  következő  Pénzügyi  Bizottsági 
ülésen  tárgyalják  is.  A  Kft.-nek  március  végére  ígérte,  hogy  a  képviselő-testület 
határozni fog.
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Tóth Dezső polgármester  megkérdezi,  hogy a március 7-i  rendkívüli  ülésen nem 
tárgyalhatják-e?

Buza Lajos képviselő  válaszul  elmondja,  hogy  nem,  majd  a  március  végi  rendes 
ülésen.

Nyikos István képviselő elmondja, hogy a 64-es út Mátyás király utcai behajtónál 
leszakadt az út és balesetveszélyes. Nem tudja, hogy ki az illetékes ebben az esetben, 
ki felé kell jelezni a problémát.

Tóth Dezső polgármester elmondja,  hogy a Magyar Közútkezelő Kht.  felé.  Kéri  a 
jegyzőkönyvben megjegyezni, hogy a holnapi nap folyamán vegyék fel a kapcsolatot 
a Magyar Közútkezelő Kht.-val ez ügyben.

Nyikos István képviselő  kéri  a  képviselő-testület  támogatását  abban,  hogy a Vas 
Gereben  utcai  óvodánál,  az  óvoda  felöli  részen,  a  Semmelweis  utcáról  felérve  a 
kereszteződés után, megállni tilos táblát helyezzenek ki. Elmondja, hogy az óvoda 
bejáratával  szemközt van egy 10 férőhelyes parkoló,  de sokan mégis az út szélén 
állnak meg, és veszik ki az autóból a kisgyermekeket, ami balesetveszélyes.

Dr. Miljánovits György képviselő kéri, hogy a napirendtől ne térjenek el, ezeket a 
dolgokat a vegyes ügyek közt kellene tárgyalni.

Tóth Dezső polgármester 10 perc szünetet rendel el.

Szünet 18.14-18.23-ig 
Mohai Istvánné  képviselő nem érkezett vissza az ülésre, a képviselők létszáma 13 fő

Tóth  Dezső polgármester  elmondja,  hogy  a  szünetben  jelezték,  hogy  az  5.10-es 
ponttal gond van. Megkérdezi, hogy mi a probléma?

Bíró  Attila  Károly képviselő  elmondja,  hogy  a  napirendi  pont  címe  nem  volt 
helyesen megadva.

Tóth Dezső polgármester megígéri, hogy jelezve lesz a Településfejlesztési Bizottság 
titkára felé az észrevétel. Átadja Gebula Béla Ákos képviselőnek a szót.

6. Az Oktatási-, Kulturális és Sportbizottság előterjesztései
6.1. A Vas G. Művelődési Ház és Könyvtár továbbképzési terve

Gebula Béla Ákos képviselő ismerteti a határozati javaslatot.

Tóth Dezső polgármester kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 13 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

34



Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
93/2007 (II.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
úgy határozott, hogy a Vas Gereben Művelődési Ház és 
Könyvtár  2007-2014.  évi  időszakra  vonatkozó 
továbbképzési  tervét  az  intézményvezető  által 
elkészített tartalommal elfogadja.

6.2. A Török B. Ált. Isk. előminősítési eljárása

Gebula Béla Ákos képviselő ismerteti a határozati javaslatot.

Tóth Dezső polgármester kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 13 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
94/2007 (II.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
úgy  határozott,  hogy  kezdeményezi  a  Török  Bálint 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3/2002. 
(II.15.)  OM  rendelet  10-14/F.  §-ban  meghatározott 
minősítési eljárást.
Felkéri a polgármestert:

1. az eljáráshoz szükséges nyilatkozat aláírására,
2. dokumentáció  minősítő  szervezethez  való 

továbbítására,
a  minősítési  eljárás  díjelőlegének  (65.500,-Ft)  az 
Alapítványi és Magániskolák Egyesülete számlaszámára 
(11709002-20073149,  OTP Bank Rt.,  IX.  ker.  fiók)  való 
utalására.

Határidő: 2007. március 31.
Felelős: Tóth Dezső polgármester

6.3. A Török B. Ált. Isk. alapító okiratának módosítása

Gebula Béla Ákos képviselő ismerteti a határozati javaslatot.
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Tóth Dezső polgármester kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 13 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
95/2007 (II.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
úgy határozott, hogy módosítja a Török Bálint Általános 
Iskola alapító okiratát.
Az  alapító  okirat  14.  b)  pontja  az  alábbiak  szerint 
változik:

− sajátos  nevelési  igényű  gyermekek  integrált 
nevelése.

6.4. A Közoktatási intézmények minőség irányítási programjának értékelésével 
kapcsolatos dokumentáció megrendelése

Gebula Béla Ákos képviselő ismerteti a határozati javaslatot.

Tóth Dezső polgármester megkérdezi, hogy az árból alkudni nem lehet? 

Gebula Béla Ákos képviselő válasza, hogy nem.

Tóth  Dezső polgármester  kéri,  hogy  aki  a  határozati  javaslattal  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 13 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
96/2007 (II.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
úgy  határozott,  hogy  megvásárolja  a  Fejér  Megyei 
Pedagógiai  Szakmai  és  Szakszolgáltató  Intézettől  az 
önkormányzati  és  a  közoktatási  intézmények 
minőségirányítási programját.
Felkéri a polgármestert a program megrendelésére és a 
230.000,-F-os vételár átutalására.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester 

Gebula  Béla  Ákos képviselő  tájékoztatja  a  képviselő-testületet,  hogy  a 
Balatonbozsokért  Alapítvány rendezvény támogatása iránti  kérelmet  az  Oktatási-, 
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Kulturális és Sportbizottság elvileg támogatja, és továbbítja a támogatás elbírálására 
hatáskörrel rendelkező Pénzügyi Bizottsághoz.

A Képviselő-testület szavazás nélkül tudomásul vette a tájékoztatást.

Gebula Béla Ákos képviselő tájékoztatja a képviselő-testületet,  hogy az Oktatási-, 
Kulturális  és  Sportbizottság  az  Enyingi  Református  Egyházközség  támogatási 
kérelmével kapcsolatban a Pénzügyi Bizottság e tárgyban hozott határozatával ért 
egyet.

A Képviselő-testület szavazás nélkül tudomásul vette a tájékoztatást.

6.5. A Közoktatási intézmények tanítási keretével kapcsolatos előterjesztés

Gebula Béla Ákos képviselő ismerteti a határozati javaslatot.

Tóth Dezső polgármester kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 13 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
97/2007 (II.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
úgy  határozott,  hogy  közoktatási  intézményeiben  a 
tanítási időkeret az alábbi távollétekkel csökkentheti az 
intézményvezető:

− kirándulás
− tanulmányi verseny
− mérés
− értékelés
− vizsgáztatás
− orvosi vizsgálat
− kötelező továbbképzésen való részvétel.

7. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság előterjesztései
7.1. A Mentőszolgálat eszközbeszerzésének támogatása

Tóth  Dezső polgármester  felkéri  ifj.  Szabó  Attila  képviselőt,  hogy  ismertesse  az 
Egészségügyi és Szociális Bizottság előterjesztéseit.

Ifj.  Szabó  Attila képviselő  ismerteti  az  előterjesztést  és  a  határozati  javaslatot. 
Elmondja még, hogy a kistérségi polgármestereknek elküldött egy levelet, amelyben 
segítségüket kérte az eszközbeszerzéshez.
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Tóth Dezső polgármester jelzi, hogy erről a hétfőn tartandó kistérségi ülésen fognak 
beszélni. 

Dr. Miljánovits György képviselő elmondja, hogy az enyingi központi ügyelet jól fel 
van szerelve.  Nem érti,  hogy miért kell a mentőszolgálatot ilyen fajta eszközökkel 
támogatni,  amikre  nem  sok  szükség  van  a  szállítás  során.  Véleménye  szerint  az 
összeg csak gesztus értékű.

Tóth  Dezső polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztés  kezdeményezője 
valószínűleg Ciner főorvos, hogy ilyen módon támogassák a mentők felszereltségét.

Dr.  Lelkes  Ákos képviselő  pontosításul  elmondja,  hogy  egy  mentőápoló 
kezdeményezése az előterjesztés, és amit dr. Miljánovits György mondott, az igaz. A 
mentőápoló  elsődlegesen  egy  gerincrögzítőt  kért,  vagyis  a  betegek  biztonságos 
szállításához kért segítséget. Az eszközök közt van olyan, amire nem feltétlen van 
szükség,  de  van  amire  igen.  A  város  a  lakosság  létszámában  támogatná  az 
eszközbeszerzést.

Dr. Miljánovits György képviselő elnézést kér a Pénzügyi Bizottság tagjaitól, de ezt 
az előterjesztést nem fogja támogatni.

Tóth  Dezső polgármester  kéri,  hogy  aki  a  határozati  javaslattal  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A  Képviselő-testület  10  igen  szavazattal,  1  ellenszavazattal,  2  tartózkodással  az  alábbi  
határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
98/2007 (II.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
úgy határozott, hogy támogatja a mentőszolgálat részére 
a  mellékletben  felsorolt  335.500,-Ft  értékű 
eszközbeszerzést,  Enying  város  lakosságának 
arányában.

7.2. Nagyné dr. Farkas Ildikó fogorvos megbízási szerződésének módosítása

Ifj. Szabó Attila képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Tóth Dezső polgármester megkérdezi, hogy történt-e és ha igen akkor milyen lépés a 
fogröntgen átvételét illetően?

Ifj. Szabó Attila képviselő elmondja, hogy a fogröntgen gép leszerelt állapotban van, 
a székesfehérvári kórháztól kell visszakérni. Elméletileg az önkormányzat tulajdona 
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selejtezés következtében. A kórház javasolta, hogy a Vöröskereszt kapja meg a gépet, 
ezért még folyamatban vannak a tárgyalások.

Dr.  Lelkes  Ákos képviselő  pontosításul  elmondja,  hogy  kettő  teljesen  különálló 
röntgengépről van szó. Az egyik a fogröntgen gép, ami a kórház tulajdona. A kórház 
hajlandó  lenne  átadni  a  gépet  az  önkormányzatnak,  aminek  következtében  a 
betegeknek  nem  kellene  fizetnie  a  szolgáltatásért.  De  ehhez  tárgyalni  kellene  a 
kórház  gazdasági  igazgatójával  Prosszer  Ottóval.  A  másik  röntgen  készülék  a 
Vöröskereszt tulajdona.

Tóth Dezső polgármester felkéri az Egészségügyi Bizottság elnökét, ifj. Szabó Attilát, 
hogy  vegye  fel  a  kapcsolatot  Prosszer  Ottó  úrral.  Kéri,  hogy  aki  a  határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

 A Képviselő-testület 13 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
99/2007 (II.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
úgy  határozott,  hogy  támogatja  Nagyné  dr.  Farkas 
Ildikó  fogorvos  és  az  Önkormányzat  között  létrejött 
Megbízási  (feladat-ellátási)  szerződés  módosításával 
kapcsolatos polgármesteri nyilatkozatot.

7.3. Egyesített Szociális Intézmény intézményi térítési díjai

Ifj. Szabó Attila képviselő ismerteti az előterjesztést és a rendelet javaslatot.

Tóth Dezső polgármester kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a rendelettel 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A  Képviselő-testület  13  igen  egyhangú  szavazattal  az  Enying  Város 
Önkormányzatának  a  személyes  gondoskodás  keretében  nyújtott  
szociális  ellátások  intézményi  térítési  díjáról  szóló,  jelen  jegyzőkönyv 
mellékletét képező, 8/2007. (III.01.) számú rendeletet alkotja.

Gebula Béla Ákos képviselő tájékoztatja a képviselő-testületet és a lakosságot, hogy 
az enyingi NBIII-as futball csapat nem vállalta tovább a szereplést. Ezúton köszöni 
meg az előző és a jelenlegi képviselő-testületnek a támogatást, illetve mindazoknak, 
akik erkölcsileg és anyagilag lehetővé tették a részvételt.

Tóth Dezső polgármester szintén köszönetét fejezi ki a támogatók felé.
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Dr.  Óvári  László képviselő  elmondja,  hogy  előző  testületi  ülésen  minősített 
többséggel  hoztak  határozatot,  hogy  a  kistérségi  polgármestereket  hívják  meg  a 
képviselő-testületi ülésre. Mivel ez elmaradt, kéri, hogy március 7-ére a rendkívüli 
ülésre hívják meg őket.  A március 5-i kistérségi ülésen nekik, mint képviselőknek 
szavazati joguk nincs. Fontos kérdésnek tartja, hogy beszéljenek a polgármesterekkel, 
mivel csak kistérségi alapon lehet pályázati pénzekhez jutni.

Tóth Dezső polgármester jelzi,  hogy meg fogja hívni a polgármestereket,  de kéri, 
hogy aki tud, legyen ott a március 5-i kistérségi ülésen.

Nagy József Ödön képviselő jelzi, hogy ő jelen volt, amikor a polgármester meghívta 
a  többi  kistérségi  polgármestert,  de  ők  azt  kérték,  hogy  a  képviselők  menjenek 
inkább el a kistérségi ülésre. Elmondja még, hogy az előzetes napirend szerint arról 
volt szó, hogy a 7.3 pontnál hallani fognak egy tájékoztatót Szabó Jánosnétól az ESZI 
vezetőjétől, a 19 fős tartós bentlakásos szociális intézmény építkezésének állásáról. 
Hiányolja, hogy ez még nem történt meg.

Tóth  Dezső polgármester  elmondja,  hogy  Szabó  Jánosné  a  tájékoztatóját  írásos 
formában elhozta, amit mindenkinek kiosztanak.

Mohai Istvánné  képviselő 18.46-kor visszaérkezett az ülésre, a képviselők létszáma 14 fő

Dr. Óvári László képviselő kéri, hogy javaslatát szavazzák meg.

Tóth  Dezső polgármester  kéri,  hogy  aki  dr.  Óvári  László  javaslatával  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
100/2007 (II.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
úgy határozott, hogy a március 7-i rendkívüli képviselő-
testületi ülésre a kistérségi polgármestereket meghívja.

Dr. Miljánovits György képviselő elmondja, hogy Csényi Ildikó megkérte, hogy a 
kistérségi ülésre készítsen el a 2006-os évről egy beszámolót. Kéri, hogy ha már ő is 
jelen lesz az ülésen, had ismertesse ő maga ezt a kimutatást.

Buza Lajos képviselő  megjegyzi,  hogy Szabó Jánosné a  beszámolóját  a  Pénzügyi 
Bizottság  felkérésére  készítette  el.  A  bizottság  a  testületi  ülés  előtt  végig  fogja 
tárgyalni a beszámolót.

Tóth Dezső polgármester megköszöni a részvételt és 18.50-kor a nyílt ülést bezárja.
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Enying, 2007. március 11.

Tóth Dezső    Szörfi István
          polgármester         jegyző

Gál Balázs Dr. Lelkes Ákos
 hitelesítő       hitelesítő
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