
JE G Y Z Ő K Ö N Y V

a Képviselő-testület 2007. március 07-én tartott  rendkívüli nyílt üléséről

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

Jelen vannak: Tóth Dezső polgármester
Bíró Attila, Botos Sándor, Buza Lajos, Gál Balázs, Gebula Béla Ákos, dr. Lelkes 
Ákos,  dr.  Miljánovits  György,  Nagy  József  Ödön,  Nyikos  István,  dr.  Óvári 
László, ifj. Szabó Attila, Venczel Zita képviselők
dr. Takács László aljegyző
Berta  József  Mezőszentgyörgy  polgármestere,  Tóth  Teréz  Kisláng 
polgármestere, Tilhof István Mátyásdomb polgármestere, 

Závodni Lászlóné pénzügyi vezető,  Vörös András műszaki ügyintéző,  Nemes Diána Műv. 
Ház vezető, Pődör Gyula TFB kültag, V. Varga József Fejér M. Hírlap újságíró

Vassné Zsemberi Katalin jegyzőkönyvvezető

Távol maradását jelezte: Mohai Istvánné képviselő

Tóth  Dezső polgármester  köszönti  a  képviselőket,  a  megjelent  vendégeket  és  a  televízió  nézőit. 
Megállapítja,  hogy  a  képviselők  határozatképes  számban  megjelentek  és  az  ülést  15.00  órakor 
megnyitja. A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Vassné Zsemberi Katalint, a jegyzőkönyv hitelesítésére 
dr.  Miljánovits  György  és  Nagy  József  Ödön  képviselőket.  Ismerteti  a  napirendet,  és  jelzi,  hogy 
napirend  módosító  javaslata  van,  dr.  Miljánovits  György  képviselő  levelét  szeretné  ismertetni, 
második napirendi pontként. Megkérdezi, hogy van-e még valakinek módosító javaslata.

Dr. Lelkes Ákos képviselő jelzi, hogy ő is szeretne vegyes ügyek közt egy előterjesztést ismertetni.

Dr. Óvári László képviselő kéri, hogy második napirendi pontként az előző képviselő-testületi ülésen 
hozott határozat alapján, hallgassák meg a megjelent kistérségi polgármestereket, hogy miért akarnak 
kilépni a Mezőföldi Többcélú Kistérségi Társulásból.

Gebula Béla Ákos képviselő jelzi, hogy két előterjesztést szeretne ismertetni. Az egyik előterjesztés a 
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti  és Működési Szabályzatának módosításával 
kapcsolatos, a másik a Polgármesteri Hivatal létszámleépítésére vonatkozó módosító javaslat. 

Ifj.  Szabó Attila képviselő  elmondja,  hogy az  egészségügyi  szakellátással  kapcsolatosan szeretne 
javaslatot tenni.

Buza Lajos képviselő jelzi, hogy a településfejlesztéssel kapcsolatban lenne egy előterjesztése vegyes 
ügyek közt.

Nagy  József  Ödön képviselő  dr.  Takács  László  aljegyzőtől  megkérdezi,  hogy  rendkívüli  vagy 
kibővített ülést tartanak-e, mert úgy gondolja, hogy a rendkívüli ülésnek meg volt adva a napirendi 
pontja. Neki is lenne 3-4 javaslata, de nem tudja, hogy ezeket előterjesztheti-e?

Dr.  Takács  László aljegyző  elmondja,  hogy  ha  a  képviselő-testület  minősített  többséggel 
megszavazza a rendkívüli előterjesztést, akkor fel lehet venni a napirendre.



Nagy József Ödön képviselő elmondja, hogy ebben az esetben neki is lenne egy előterjesztése vegyes 
ügyek közt. Az Enyingi Agrár Rt.-vel kötött földhasználati megállapodás kapcsán kéri az enyingi 045 
hrsz-ú közútnak, út művelési ágúra minősítését.

Dr. Miljánovits György képviselő megkérdezi, hogy hatályos-e még az az SzMSz rendelkezés, hogy 
azokat a napirendi pontokat, kéréseket, amik a szakbizottságokra tartoznak, azokat visszautalják a 
szakbizottságoknak? 

Dr. Takács László aljegyző elmondja, hogy az SzMSz-ben rögzítve van, hogy ki tehet előterjesztést, 
mi minősül  rendkívüli  előterjesztésnek,  fel  van sorolva,  hogy az egyes bizottságoknak miket  kell 
tárgyalnia. Önmagában nem törvénysértő, hogy az előterjesztéseket a bizottságok véleménye nélkül 
tárgyalják.

Dr. Miljánovits György képviselő megkérdezi, hogy az elmondottakból következően, ha a képviselő-
testület bármely tagja, azt kéri,  hogy az adott témát ne tárgyalják, hanem a bizottság hatáskörébe 
utalják át, akkor ezt megteheti?

Dr. Takács László aljegyző válaszul elmondja, hogy a napirendre csak a képviselő-testület minősített 
többségű szavazatával kerülhet fel egy rendkívüli  előterjesztés, de ezen túlmenően a testület még 
mindig dönthet úgy, hogy az adott témát visszautalja a bizottság számára.

Tóth Dezső polgármester több napirend módosító javaslat nem lévén kéri, hogy aki egyet ért azzal, 
hogy  Nagy  József  Ödön  képviselő  előterjesztését  vegyes  ügyek  közt  a  napirendre  felvegyék, 
kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az előterjesztést vegyes ügyek  
közt felvette a napirendre.

Tóth Dezső polgármester kéri, hogy aki egyet ért azzal, hogy ifj. Szabó Attila képviselő előterjesztését 
vegyes ügyek közt a napirendre felvegyék, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással az előterjesztést vegyes ügyek  
közt felvette a napirendre.

Tóth  Dezső polgármester  kéri,  hogy  aki  egyet  ért  azzal,  hogy  Gebula  Béla  Ákos  képviselő, 
Polgármesteri  Hivatal  létszámleépítésének  módosítására  irányuló  előterjesztését  a  napirendre 
felvegyék, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület  12  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  1  tartózkodással  az  előterjesztést  felvette  a  
napirendre.

Tóth Dezső polgármester kéri,  hogy aki egyet ért azzal,  hogy Gebula Béla Ákos képviselő, a Vas 
Gereben Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására irányuló 
előterjesztését a napirendre felvegyék, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 13 igen egyhangú szavazattal az előterjesztést felvette a napirendre.

Tóth Dezső polgármester kéri, hogy aki egyet ért azzal, hogy a megjelent kistérségi polgármestereket 
a kistérségi társulásból való kilépési szándékuk kapcsán, második napirendi pontként meghallgassák, 
kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület  13  igen egyhangú szavazattal  az  előterjesztést,  második  napirendi  pontként  felvette  a  
napirendre.

2



Tóth Dezső polgármester kéri,  hogy aki egyet ért azzal, hogy Buza Lajos képviselő előterjesztését 
vegyes ügyek közt a napirendre felvegyék, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 13 igen egyhangú szavazattal az előterjesztést vegyes ügyek közt felvette a napirendre.

Tóth Dezső polgármester megkérdezi dr. Lelkes Ákos képviselőt, hogy milyen témával kapcsolatos 
az előterjesztése?

Dr. Lelkes Ákos képviselő elmondja, hogy az előterjesztése egy lakosságot érintő probléma. Mivel a 
Tourinform  iroda  bezárásra  került,  így  megszűnt  a  fénymásolási  lehetőség  a  városban.  Ennek 
kapcsán  szeretett  volna  javaslatot  tenni,  de  Gebula  Béla  Ákos  képviselő  jelezte,  hogy  az  ő 
előterjesztése is ezzel kapcsolatos.

Tóth  Dezső polgármester  kéri,  hogy  aki  egyet  ért  azzal,  hogy  dr.  Lelkes  Ákos  képviselő 
előterjesztését vegyes ügyek közt a napirendre felvegyék, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 13 igen egyhangú szavazattal az előterjesztést vegyes ügyek közt felvette a napirendre.

Tóth  Dezső polgármester  kéri,  hogy  aki  egyet  ért  azzal,  hogy dr.  Miljánovits  György  képviselő 
levelének az ismertetését a napirendre felvegyék, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 13 igen egyhangú szavazattal az előterjesztést felvette a napirendre.

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

A Képviselő-testület 13 igen egyhangú szavazattal a módosított napirendet elfogadta.

N a p i r e n d:

Nyílt ülés 15.00 órától:

1. 2006. IV. negyedévi előirányzat-módosításairól szóló beszámoló elfogadása

2. Kistérségi polgármesterek meghallgatása

3. Vegyes ügyek
3.1 dr. Miljánovits György képviselő levelének ismertetése
3.2 Vas  Gereben  Művelődési  Ház  és  Könyvtár  Szervezeti  és  Működési 

Szabályzatának módosítása
3.3 Polgármesteri Hivatal létszámleépítésére vonatkozó módosítás
3.4 Egészségügyi szakellátással kapcsolatos előterjesztés
3.5 045 hrsz-ú közút, út művelési ágúvá minősítése
3.6 Településfejlesztéssel kapcsolatos előterjesztés

1. 2006. IV. negyedévi előirányzat-módosításairól szóló beszámoló elfogadása
 
Tóth  Dezső polgármester  felkéri  Buza  Lajos  képviselőt,  a  Pénzügyi  Bizottság  elnökét,  hogy 
ismertesse a határozati javaslatot.

Buza Lajos képviselő elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az önkormányzat 2006. IV. 
negyedévi  előirányzat-módosításairól  szóló  beszámolót,  és  ennek  alapján  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  102/2007 
(III.07.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy  az  önkormányzat  2006.  IV.  negyedévi  előirányzat-
módosításairól szóló beszámolót jelen határozat melléklete szerint, a 
könyvvizsgálói jelentéssel megegyezően elfogadja.

Felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt,  hogy az előirányzat-módosítást  az 
önkormányzati  előirányzat-nyilvántartásban  vezesse  át,  továbbá  a 
költségvetési  rendelet  módosításakor  az  előirányzat-módosítást  a 
költségvetési rendeletben szerepeltesse.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

2. Kistérségi polgármesterek meghallgatása

Tóth Dezső polgármester köszönti a három megjelent kistérségi polgármestert, Tóth Terézt Kisláng 
polgármester  asszonyát,  Berta  Józsefet  Mezőszentgyörgy  polgármesterét  és  Tilhof  Istvánt 
Mátyásdomb polgármesterét. Kéri a polgármestereket, hogy amennyiben kívánnak szólni, mondják el 
a Mezőföldi Többcélú Kistérségi Társulásból való kilépési szándékuk okait a képviselő-testületnek.

Dr. Óvári László képviselő bevezetőként elmondja, hogy a képviselő-testület tudomására jutott, hogy 
a három kistérségi település a társulásból ki akar lépni, és Polgárdihoz kíván csatlakozni. Véleménye 
szerint ez mind Enying városának, mind az említett három településnek hátrányt fog jelenteni, hiszen 
egyrészről a Mezőföldi Többcélú Kistérségi Társulásban hat település marad, másrészről a Polgárdi 
kistérségi társulás megalakulása még bizonytalan, és a megalakulásával az említett három település 
nem  hátrányos  helyzetű  kistérségi  társuláshoz  fog  tartozni,  aminek  következtében  számottevő 
pályázati  lehetőségtől  esnek  el.  Megkéri  a  polgármestereket,  hogy  pontokba  szedve  sorolják  fel 
azokat  az  okokat,  amik  a  Mezőföldi  kistérségből  való  kilépésre  késztette  őket,  és  kéri,  hogy ezt 
követően pedig beszéljék meg, hogy ezeket az okokat, hogyan tudnák orvosolni.

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy a március 5-én megtartott kistérségi ülésen már kifejtette 
ezzel kapcsolatos véleményét, miszerint a megkötött megállapodáshoz bármikor csatlakozni lehet, és 
meghatározott időn belül ki is lehet lépni. Véleménye szerint azonban tisztában kell lenni azzal, hogy 
a  pályázatok,  lehetőségek,  amelyek  a  felemelkedéshez  szükségesek,  mind  statisztikai  kistérségre 
lebontva jelennek meg.  Ha egy-egy adott  statisztikai  kistérség létszáma csökken,  a  lehetőségek is 
szűkülnek.  A  Polgárdi  törekvésekkel  egyetért,  hiszen  már  régóta  tevékenykednek  azon,  hogy 
Polgárdi központtal kistérség jöjjön létre. Kéri, hogy a múlt sérelmeit tegyék félre, és a kistérségben 
lévő 9 település, tradicionálisan és funkcionálisan is egymásra utalva, egymást segítve és egymást 
kölcsönösen  tisztelve  dolgozzon  együtt,  egy  eredményesebb  -  és  talán  a  Kistérségi  Önálló 
Munkaszervezet létrehozásával hatékonyabb - társulás működtetése érdekében. Elmondja még, hogy 
ő személy szerint mindegyik kistérségi polgármesterrel személyes, jó kapcsolatban van, úgyis, mint a 
kistérség  elnöke,  mint  Enying  város  polgármestere  és  mint  magánszemély  is,  senkivel  haragban 
nincsen, és nem is kíván a jövőben sem haragban lenni egyik polgármesterrel sem, még akkor sem, ha 
valamelyik település ki is lépne a Mezőföldi kistérségből. Véleménye szerint a 9 település össze van 
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láncolva,  ami  egy  olyan  együttes  kitörési  lehetőséget  jelent,  aminek  következtében  a  vidéket 
virágzóbbá lehet tenni, mint eddig volt.

Tóth Teréz Kisláng polgármester asszonya köszönti a jelenlévőket és megköszöni a lehetőséget, hogy 
részt  vehet  a  képviselő-testületi  ülésen  és  elmondhatja  azokat  a  szempontokat,  amik  miatt  – 
amennyiben  megalakul  -  a  Polgárdi  kistérséghez  kívánnak  csatlakozni.  Elmondja,  hogy  jelenleg 
Polgárdin működik Kisláng okmányirodája,  jelenleg ott  intézik a település  gyámügyeit,  a  rendőri 
ellátást  Polgárdi  biztosítja,  a  tűzoltóságuk  szintén  Polgárdin  működik,  a  hátrányos  helyzetű 
gyermekek nevelését szintén Polgárdin végzik, az orvosi ügyelet is ott található,  és a közlekedést 
tekintve  pedig  óránként  van  buszjárat  a  két  település  között.  Elmondja,  hogy  Enying  irányába 
naponta két buszjárat van,  egy reggel  és egy délután. Megkérdezi,  hogy így,  ha az okmányiroda 
szolgáltatására vagy egészségügyi szolgáltatásra van szüksége Kisláng lakosainak, hogy tudják ezt 
megtenni? Véleménye szerint  Kisláng helyzete az enyingi  kistérségben nagyon rossz.  A pályázati 
lehetőségekkel kapcsolatban elmondja, hogy Kisláng hátrányos településként nincs számon tartva, de 
olyan kistérséghez csatlakozott,  ami hátrányosnak van minősítve. Egy 2002-től 2006-ig, a kistérség 
pályázati lehetőségeiről szóló kimutatás alapján Kisláng, a kilenc település közül az utolsó helyen 
szerepel,  vagyis  a  legkevesebb  pályázati  összegeket  kapta.  Elmondja,  hogy  Kisláng  képviselő-
testülete  2006.  novemberében  döntött  úgy,  hogy  amennyiben  létrejön  a  Polgárdi  kistérség,  oda 
csatlakozik.

Jelen  napirendi  pont  következő hozzászólásai  a  01/1192/2007/01 ügyszámú munkáltatói  intézkedés  alapján  
kerültek szó szerinti rögzítésre

Berta  József Mezőszentgyörgy  polgármestere  (szó  szerint):  Engedjék  meg,  hogy  megköszönjem 
Önöknek,  hogy meghívtak,  és  nagyon sajnálom, hogy a  28-i  találkozás nem jött  létre  objektív és 
szubjektív okok miatt. Ugye hirtelen gyorsan arról volt szó, hogy jövünk, utána meg villámgyorsan 
én telefonba mondtam a polgármester úrnak, hogy van egy akadályoztatásom, de hát nem tudtam 
leküzdeni az akadályt, orvosnál ültem, 28-án ahogyan kell. Igazándiból elnézést kérek, és bizonyára 
oka van annak, hogy itt vagyunk és hívtak bennünket. Arra kíváncsiak Önök, - doktor úr kérdése is 
itt van a fülemben – hogy miért is akarunk, miért is nem érezzük mi jól magunkat, nem is tudom, 
hogy hogy mondjam, hogy fogalmazzak, hogy nem érezzük jól magunkat, valahogy bizalomvesztés 
övezi ezt a kilenc tagú grémiumot. Nekem egy olyan megjegyzésem lenne Önök felé, hogy amikor 
idejövünk, mi dolgozni jövünk, én úgy gondolom, nem azon fáradozunk, hogy valamifajta törvényt 
próbáljunk megalkotni, és a magunk formájára szabni, tehát a magunk arculatára szabni. A törvényt 
megalkották,  itt  van,  tehát  mi  szeretnénk  ahhoz  tartani  magunkat,  a  kistérségi  társulásokban  a 
törvényben leírtak szerint, tehát szigorúan önkéntesség alapján, és az egymás szuverenitását, egymás 
jogait  és  lehetőségeit  messzemenőig  figyelembe  veszi  a  törvény,  az  írott  törvény,  amire  ugyan 
hivatkoznak, de mi 2005. április 4-e óta, amikor Dégen volt az együttes testületi ülésünk, mi akkor 
próbáltuk,  mi  fölkészültünk  abban  az  időben  egy  képviselő,  a  jegyző  és  a  mezőszentgyörgyi 
polgármester,  úgy a mátyásdombi is,  próbáltuk, hogy úgy mondjam írásba foglalni a gondolatot, 
valami  biztosítékot  számunkra.  Hogy  mi  van  akkor,  ha  bizonyos  dolgokat  el  kell  dönteni,  és 
véglegesen el kell dönteni. Tehát nem akarunk úgy járni, hogy fölülünk egy szekérre, és az a szekér 
úgy  fölgyorsul  velünk,  hogy  többet  az  életben  abból  kiszállni  nem  lehet.  Tehát  ezt  próbáltuk 
bizonyítani most már 2005. április 4-e óta. Most igazán amiért itt vagyok, és amiért eljöttem, nem az 
én profilom, nem az én formám az, hogy személyeskedjek. De ha keresnek jegyzőkönyvet találnak 
biztos, mert Önöknél is ugyanúgy van mint nálunk, tehát egy marad az irattárban, egyet kitesznek 
nálunk  legalábbis  a  könyvtárba,  meg  lehet  nézni,  archiválják,  egy  meg  megy  a  Közigazgatási 
Hivatalba  felettes  szervnek.   Na  most  azon,  némely  megnyilvánulása  Mezőszentgyörgy  és 
Mátyásdomb polgármesterének úgy van  kérve,  hogy személy szerint,  szó  szerinti  jegyzőkönyvet 
kértünk. Nézzék ezt nem kértük, rendben van, szó szerinti jegyzőkönyv, szó szerinti jegyzőkönyv, ha 
nem is kértük, legyen szó szerinti jegyzőkönyv. De az már mégse nagyon járja, hogy amikor egy, egy, 
egy  -  tudok  bizonyítékot  hozni  -,  amikor  -  jó  de  nem  keresem  -,  amikor  egy  szó  szerinti 
jegyzőkönyvbe úgy kerül, hogy „Leader +”, és akkor azt mondják ott, „Ligetbusz” megjelenik, és alá 
van írva hitelesítők által. Hát kérem kinevetnek Önök engem, persze, hogy kinevetnek, akkor nem 
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tudják a többiek, hogy mit mond. Hát ez engem ennyiben sért, mert aki ezt a munkát kiadta a kezéből 
azt mondja, hogy ez egy archiválható dokumentum, erre a biztosíték én számomra azt gondolom 
hogy,  milyen  biztosíték  az  én  számomra,  hogy  bármikor,  bármit  nyilatkozok,  az  nincs  leírva. 
Ugyanúgy nincs leírva, merem mondani, a 2005. április 4-i jegyzőkönyv nincs, nincs. Én próbáltam 
kérni,  had …. a 9 tagú grémiumot azt,  hogy ha hozzákötöm, ha mezőszentgyörgy polgármestere 
hozzáköti a kistérséghez az ösztönző pályázatban szereplő feltételeket, feltételek szerint a sorsát a 
Mezőföldi Kistérségi Társuláshoz, mi a biztosíték arra, hogy ha lemondunk egyfajta alap - vegyük 
alapnak, hogy a legfontosabbnak  ami köré legjobban a probléma csoportosul - az alapfokú oktatási 
kötelezettségünkről,  mi  a  biztosíték  arra  Mezőszentgyörgynek,  hogy  a  következő  szeptemberben 
nem-e azt mondja ez a plégium, ez a 9 tagú testület,  hogy másképp nem tudom megoldani, nem 
tudom működtetni az Önök iskoláját, csak ha, …. utaztatom a gyermekeit. Holott nem kívánja semmi, 
tehát nincsen semmi oka Mezőszentgyörgynek arra,  hogy ebbe a, ebbe a de közben…185 jár, 187 
gyerek jár  ebben a pillanatban Mezőszentgyörgyön iskolába,  59 óvodásunk van.  Na most  ha azt 
mondom, hogy félelmem van, tehát fenntartásaink vannak, tehát a bizalmatlanság. Most arról nem 
beszélünk, hogy az a lehetőség nyitva van egyelőre, hogy Polgárdi, ha megalakul a kistérségi társulás, 
akkor nekünk 4 perc Polgárdi város központja, ugyanannyi a benzinkút is körülbelül. A kolléganőm 
itt elmondta, hogy körülbelül  ugyanilyen együttműködésünk van nekünk is Polgárdi városával, és 
merem  mondani  közmegelégedésre.  Ez  nem  a  reklám  helye,  de  szeretném  mondani  azt,  hogy 
Polgárdi  városa  eddig  igen  korrektül  viselkedett  velünk  szemben  most.  Arra  nem  nagyon  van 
ráhatásunk, hogy nem mi fogjuk eldönteni, hogy megkapja-e Polgárdi kistérség, Polgárdi városának 
központjával,  de  mi  döntöttünk,  Mezőszentgyörgy  képviselő-testülete  döntött  arról,  hogy  ha 
megalakul, akkor abba lépünk…. Nos bizonyára Önök arra kíváncsiak, hogy még ezentúl, hogy tehát 
döntöttünk, hogy akkor hogyan tovább enyingi kistérség. Hát ezt nem tudjuk mi se, mert nem tudjuk 
azt, az időpontokat, hogy mikor lesz még, mikor lesz végső döntés, és mikor tudjuk meg azt, hogy 
nem enyingi kistérség leszünk, hanem Polgárdi kistérség, tehát erre nem tudok válaszolni. Viszont 
arra még szeretnék válaszolni,  vagy legalábbis szeretném még elmondani,  hogy nehogy félreértés 
essen. Mezőszentgyörgy képviselő-testülete, Mezőszentgyörgy polgármestere ugyanúgy, ugyanazon 
fáradozik mint Önök.  Hogy amit elvállaltunk, elvállaltuk, hogy ezt a falut irányítsuk, vezessük, azt a 
lehetőségekhez  képest,  az  ott  lakó  állampolgárok  javára  csináljuk.  Tehát  amikor  mi  idejövünk 
Enyingre dolgozni, én nem azért jövök ide, nem azért, hogy én vitatkozzak azon, hogy mi, szóval a 
polgármester úr nagyon jól fogalmazott, tehát én személy szerint nekem is nagyon jó kapcsolatom 
van valamennyi kollégámmal. Viszont nem tudom azt elmondani a közös munkáról, hogy az olyan 
mederben folyna, amilyenben annak kellene. Tehát, nem tudom, hogy elég érthetően …., tehát itt a 
jegyzőkönyvek,  mint kor dokumentumok,  egyszerűen nem tekinthetők olyan dokumentumoknak, 
amire majd később hivatkozni lehet  hogy ez,  vagy az,  vagy amaz történt.  Tehát hogy ha szóban 
ígéretet  teszünk arra,  1  példa megint  erre,  szóbeli  ígéretet  kaptam 2005.  tavaszán,  hogy nem baj 
Jóskám ne törődj vele, hogy titeket a TEKI pályázatán nem nagyon soroltak, nem nagyon kaptatok 
semmit se, majd 2006-ban prioritást élvez Mezőszentgyörgy. Hát én előttem még ott van a tábla, hogy 
amikor, már visszaszállították a kollegák a pénzt, Mezőszentgyörgy még ott volt és még egy fillér 
nem volt  még beleírva.  Figyelni  kellene ez elég kellemetlen volt számomra.  Még egyet szeretnék 
mondani, hogy én arra szeretném Önöket kérni, hogy próbálják megérteni a mi szándékunkat, itt 
semmi hátsó gondolat nincs, itt nincs golyózás, itt nincs másik ember becsapásáról szó, itt arról van 
szó,  hogy  egy  testületi  döntést  kell  Mezőszentgyörgy  polgármesterének  elfogadni.  Tehát  hogyha 
Mezőszentgyörgy képviselő-testülete – 9 tagú testület van Mezőszentgyörgyön -, azt mondta volna, 
hogy foglalkozunk mi ezzel az egésszel, nem foglalkozunk, hanem tessék csinálni, úgy ahogy úgy 
döntöttünk, hogy marad minden a régiben, részt veszünk az ösztönző pályázatban és stb., és stb., 
akkor most nekem most  azt kéne mondani.  De a testületi  döntés,  nekem azt kell  mondani.  Én a 
képviselő-testület,  kilencedik tagja  vagyok  a  polgármester.  És  kérem  szépen  én  ennyit  tudtam 
elmondani,  és  még  egyszer  mondom,  én  a  személyeskedésnek  nem  akarok  bedőlni,  nem  is 
szándékom, nem is az én formám, de igazándiból nagyon kellemetlen az,  amikor az embernek a 
szavai nem úgy köszönnek vissza, mint amilyen szándékkal kimondta, fölolvasott szöveget is enyhén 
szólva vitathatónak tartottam, ahogyan visszaköszön. Köszönöm szépen, ha van kérdésük, nagyon 
szívesen válaszolok.
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Tilhof István Mátyásdomb polgármestere (szó szerint): Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-
testület! Először is szeretném megköszönni azt a megtiszteltetést, amiben most először van részem. 
Úgy gondolom, hogy Enying városának képviselő-testülete elgondolkodott azon, hogy meg kell hívni 
a  kistérségi  polgármesterek  mindegyikét,  és  számoljanak  be  a  kistérség  gondjairól,  problémáiról, 
hiszen erre nem adódott lehetőség az elmúlt időszakban, talán nem is kérte a régi testület ezt, hogy 
valaha egyszer valaki számoltassa már be, akár a kistérség elnökét, akár a polgármestereket. Az előző 
két polgármester elmondta a véleményét, ezek a vélemények csak rövidek. Szeretném tájékoztatni 
Enying választópolgárait is, és tiszteletben tartani a város képviselő-testületét. Azért mondtam, hogy 
megtiszteltetésnek veszem,  hogy itt  lehetek.  El  kell  mondanom,  hogy szomorúan állok  itt  akkor, 
amikor arról kéne gondolatot, véleményt fejteni ki,  hogy ki ezért a felelős, hogy ide jutottunk, itt 
állunk, és ez a három település el szándékozik menni másik kistérségbe. Nem tudom, megkérdezem 
Önöktől, hogy hogy nevezzem meg e személyt, nem tartózkodik itt, hogy kistérségi munkacsoport 
vezető,  vagy  esetleg  jegyezzem  meg  az  Önök  szaknyelvén,  hogy  az  Önök  város  vezetője.  Itt 
megszeretném  kérdezni,  hogy  mondjam  a  nevét,  vagy  ne  mondjam  a  nevét,  mert  az  én  saját 
véleményemet is ki szeretném ezzel kapcsolatban emelni. Először is. Óriási gondok, problémák azok, 
hogy 2004. júliusában megalakult, ugye arról beszélünk, a Többcélú Kistérségi Társulás, és annak az 
előkészítő bizottsága. Kérem szépen kistérségen is részt veszünk az ülésen, közli velem a kistérségi 
menedzser és az Enying város munkacsoport vezetője, de nem a kistérségi teremben közlik velem, 
hanem kint a vécében, és közlik velem, hogy Mátyásdombnak vége, befejezte az iskoláit, szó szerint 
mondom Önöknek, nehogy véletlen félreértsen valaki, hogy alpári vagyok, „ezt a szar iskolát, ez nem 
érdekes,  be  kell  integrálni,  be  kell  hozni”.  Az  Önök  munkacsoport  vezetője  és  a  kistérségi 
menedzsertől kapom, először még levegőt sem kaptam, hogy miről van szó, menjünk be legalább ott 
beszéljük meg, vagy miért nem levélben tájékoztattak erről a kérdésről. Itt kezdődött az első nagy 
harakiri, a nagy probléma. Majd 2004. júliusában, Önök is tudjanak róla, aki régi testületi tag az tud 
róla, hogy tartottunk egy közös testületi ülést, amit Enying Művelődési Házban tartottunk meg. Én 
akkor is fölálltam, és akkor is kértem Önöket, kértem a kistérség elnökét, hogy meg lehet csinálni ezt 
a kistérséget, mindent meg lehet tenni, és Enying választópolgáraiért, közösen is a településekért, de 
ne sértsük egymás önállóságát. Tehát az önállóság ne sérüljön. Ezt lehetett volna finomítani is annak 
idején, hisz olyan személyt bíztak volna meg, aki másképp közöl dolgokat, lehet hogy nagyon szépen, 
de kerékvágányra került volna ez a dolog. Kezdeném így az elején. Ott már akkor azért nem talált ez 
olyan  süket  fülekre,  de  azért  mégis  valahol  hangot  adtunk  annak,  hogy  minket  is  vegyenek 
emberszámba.  Kezdődött  az  egészségügy.  Mi  történt  velünk,  bejöttünk  a  kistérségi  értekezletre, 
egészségügy,  Enying  városa,  Lepsény,  Mezőszentgyörgy,  Mátyásdomb  alkotta  évtizedeken  át  az 
orvosi  ügyeletet.  Én úgy gondolom,  ez a vezetős település  mindenre biztosított  az irányba,  hogy 
Enying  városának  egyetlen  egy  fillérrel  sem  tartozott,  kifizette.  Kérem,  bejövünk  a  kistérségi 
értekezletre, mit ad Isten, föltették a kérdést: vagy ide, vagy oda? Kérdezem én Önöket, október 15-én 
felteszik a kérdést, hogy 3 millió 865 ezer forintot fizessen Mátyásdomb. Mezőszentgyörgy 5 millió 
860 ezret.  És  megszavaztatták a  polgármester  urakkal.  Kérem két  kézzel  szavaztak,  volt  amelyik 
polgármester két kézzel szavazott, hogy fizessek. Megkérdezem én Önöket, melyik az a település, 
amelyik az utolsó háromnegyed évben, egy kis település vagy város aki ennyi pénzt ki tud adni 
egyből egy ügyeletre, csak azért, elnézést, hogy bent lehessen az ügyeletben. Kérdezem én Önöket, 80 
évig még együtt csináltuk. Mindenhez hozzájárult ez a település, úgy Mezőszentgyörgy és Lepsény 
is,  de a többi sem volt jó.  Mi következett ezután? Abban a pillanatban testület elé kellett  vinni a 
dolgot,  a  testület  nemet  mondott.  Miből  adjuk  a  pénzt?  Nem  tudtunk  hozzájárulni,  de  viszont 
tartozásunk  meg  volt,  rákérdeztek,  hogy  a  hónap  végszámlája  létszámarányosan  fizet,  igen,  itt 
kezdődött a probléma.  Nem tudott mást mit tenni, Mátyásdombot szó szerint Mezőszentgyörggyel 
együtt közösen kizárták abból a lehetőségből, hogy a kistérségben, orvosi ügyeletben részt vegyen. 
Szó szerint mondom, ezt nem tájékoztatták Enying választópolgáraival sem. Nagyon sajnálom, a régi 
testületnek is el kellett volna mondani, hogy milyen gondok, problémák előtt áll ez az ügy. Mondom 
a magamét,  a Mátyásdomb részéről  óriási  ostrommal előttem a közmeghallgatáson,  falugyűlésen, 
állandóan azzal ostromoltak, miért megyünk mi messzebb, mikor ide tartoztunk, itt vagyunk? Én 
elmondtam  és  most  is,  Önöknek  is  el  tudom  mondani,  tisztességgel,  becsülettel  mindent 
megoldottunk, megtettünk, hozzájárultunk. Végül is úgy szavaztak, hogy ránk nincs szükség. Aki 
ebbe az egészségügybe bent volt, az végül is kikerült a kerítésből, aki viszont nem itt volt, bekerült, 
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attól nem kértek pénzt. Abban a pillanatban ráfogták arra, hogy ez kormánydöntés. Könyörgöm, ez 
nem kormánydöntés. Mi nem tudtunk mást tenni. Ebbe az első lépésbe, meg kellett szavaztatni a 
testülettel,  és  megkérdeztük  Polgárdit,  hajlandó-e  fogadni  bennünket,  beszálltunk  az  új 
rendelőintézetnek a rendszerébe, megkötöttük a kapcsolatot,  megkötöttük a szerződést, így attól a 
perctől kezdve Mátyásdomb orvosi ügyeletben oda tartozik. Nem beszélve, hogy Önök tisztábban is 
fognak  majd  ezek  után  látni,  több  olyan  eseményünk  van,  amiben  több  feladatban  közösen 
láthattunk volna el teendőket, nem fogadtak bennünket. Ez vonatkozik építésügy, gyámügy, szociális 
ügy,  okmányiroda,  tűzoltóság,  a  rendőrségbe  Enyinghez  tartozunk,  úgy,  ugyanúgy,  mint  a 
munkaügynél, és korrekten tisztességesen dolgoztak velünk közösen. Ez az egyik része a dolognak. A 
másik  része  a  dolognak.   Következő  az  oktatási  része.  Az  oktatási  része,  tisztában  van  azzal 
Mátyásdomb, hogy egy törvényi előírásnak,  amit csak most  hoztak törvényben, hogy ezeknek az 
adatbázisoknak nem felel  meg.  De az  nem azt  jelenti,  hogy akkor  is  egy iskolát  azonnal  be  kell 
tagosítani, hanem ugye arról lévén szó, hogy vagy tagiskolaként működik, és közös nevezőre tudunk 
jönni, de a gyerek nem utazik, hanem a pedagógus utazik, de itt nem ez volt a szempont, nem ez volt 
a  feltétel,  hanem  megszüntetem  az  iskolát  és  beintegrálom.  Ebbe  nem  ment  bele  azonnal  a 
mátyásdombi képviselő-testület, és természetesen a szülők, lakossági fórum elé vittem ezt a dolgot. 
Ezt  is  rövidre  zárom,  túlmentünk  ezen.   Még  a  legnagyobb  dolog,  ami  számomra  nem 
személyeskedés, de, hogy tudják Önök, mint fiatal képviselők, akik bejutottak ebbe - az Enying város 
választópolgárai által - a testületbe, nagyon sajnálom, hogy a kistérség polgármesterei és az elnök úr 
is  itt  annyira  mondja  az  együttműködési  tendenciát,  meg  hogy  Macher  polgármester  úr  ilyen 
konstruktív együttműködésre szólít fel bennünket. Én elhiszem, hogy konstruktív felszólításra szólít 
bennünket, de én megkérdem Önöket, itt is mondom Önök előtt, mindenki annyit várjon el, amennyi 
megtiszteltetést is ad. Tehát amennyi megbecsülést adok én, annyit kapjak vissza. Mi ezt nem kaptuk 
meg,  mert  nagyon  sok  éven  át  halljuk  ezt  a  Macher  polgármester  úrnak  ezt  az  együttes 
gondolkodását, meg az együttes működését és valahol, amikor valójában együtt kellene dolgozni, 
együtt  kellene működni,  akkor ez  nem így működik.  Kérem ezt  itt  szó szerint  mondom, a Fejér 
Megyei Hírlap ezt nem így jelentette meg. Érdekes a mi mondanivalónkat soha nem úgy jelenteti 
meg. Akkor én,  akkor is  kértem, hogy ne jelentesse meg, ha nem azt írják le,  amit mi mondunk. 
Ugyanis  tisztelt  képviselő-testület,  és  itt,  mint  kistérség  elnökének  is  szól  ez  a  dolog,  én  kérem 
Önöket, hogy a mai képviselő-testületi ülésen, és kérem azt, hogy dr. Gelencsér József hivatalvezető, 
államtitkár  úrnak  az  állásfoglalását  kérjék  ki.  Én  ebben nem  vagyok  hajlandó belemenni  ebbe  a 
játszmába, hogy erkölcstelenül egymást lejárassuk. Mi ez? Jegyzőkönyv. Berta úr is említette. Kérem, 
akkor amikor egy kistérségi értekezleten megfelelően, normálisan mondja el egy ember, hogy mit 
akar, miről van szó, a jegyzőkönyvekben nem az jelenik meg, sőt másként van leírva. Kérdem én 
Önöket,  én  szó  szerint  mondtam  nem  írtam  alá,  higgyék  el  nem  írtam  alá  egyet  se.  Az  Önök 
munkacsoport vezetője állította most is a legutóbbi kistérségi értekezleten, nagyon sajnálom, hogy 
nincs itt, mert ezt úgysem fogom annyiban hagyni, kikértem a véleményemet, hogy nem írtam alá, 
annak ellenére ő azt állította most is, hogy aláírtam a jegyzőkönyvet. Kérem én ilyen, mondhatom 
„bohócságnak” nem leszek áldozata. Én ilyen munkacsoport vezetőt nem tudok elképzelni. Nézzék, 
végighallgattuk  azt  a  magnót,  amit  elmondtunk,  azt  mondták,  hogy  végighallgathattuk,  nem 
bocsátották a rendelkezésemre, én ezt Önöknek bebizonyítom,  és itt jegyzők jelenlétében volt ez a 
dolog.  Sőt  nem is  lehetett  már hallani semmit.  De azért  megkérdezem én Önöket,  amikor én azt 
mondom  egy  kistérségi  értekezleten,  hogy  az  Önök  munkacsoport  vezetője  saját  magáról 
bizonyítványt állít ki, hogy ilyen jegyzőkönyvet elküld a Közigazgatási Hivatalba, és akkor ő, mivel ő 
a vezető, a munkacsoport vezető, ő beleíratja a jegyzőkönyvbe azt, hogy a jegyzőkönyv vezetője saját 
magáról  állít  ki  bizonyítványt.  Hát  kérem,  kérdezem  én  Önöket,  és  akkor  mellette,  kérem  nem 
kapunk  lehetőséget,  hogy  elolvassuk  a  jegyzőkönyvet.  Megkérdezem  én  Önöket,  ha  én  ezt 
Mátyásdomb polgármestere így teszem Mátyásdombon a jegyzőkönyvet bármely képviselő-testület 
elé,  mit  mondanak  nekem?  Kérem,  utolsó  pillanatban  küldik  ki  pénteki  nap  a  futárral,  írd  alá, 
végeztünk. Nem. Hát ez nem így működik uraim. Kérem, ami zárt ülés azt nem adja oda, ami meg 
nem, azt köteles kitenni a könyvtárba, és mindenki megtekintheti. Ezen nem kell megsértődni, és nem 
személyeskedni akarok. A hétfői kistérségi értekezleten is  pont fordított  volt  az ellenállás,  pont a 
munkacsoport  vezetője személyeskedett velem. Igaz,  nehéz volt  hallgatnom, mert ilyen hangosan 
beszéltem,  abban a  pillanatban azt  mondta nekem,  hogy ordibálok.  Én nem szeretem azt,  mikor 
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valaki motyog az orra alatt, aztán nem hallja a másik, hogy mit mond. Mert kérdeztem tőle, és akkor 
ő támadott,  támadott az utolsó szó is az övé. Ezt vártam volna elnök úrtól,  mint polgármester és 
kolléga, hogy megfogja, és azt mondja, uraim álljunk meg. Jegyző úr, kérem legyen szíves üljön le, 
maradjon maga most csendben. Kérem ő kezdte a provokálást.  És mit mondott nekem? El kell itt 
Önök előtt mondani, én életemben nem beszéltem Önökkel, meg egyetlen egy képviselővel sem, akit 
bujtattam. És engem Szabó Attilával  megvádolt,  de nem tudom milyen okból,  mert  bementem a 
gyógyszertárba, és ott valóban kijöttem, de nem egy héten, én többször vagyok egy héten bent. De én 
egyik képviselőt  sem kerestem meg.  S milyen vádakat  tett  rám! S akkor azt  mondja,  hogy miért 
személyeskedek. Kérem ezen el kell gondolkodni. Ennek a város képviselő-testületének is. Nem Önök 
a hibásak. Ezt én mondom Önöknek. Meg kell keresni azt a hibát, aki szervezi, ez éveken keresztül 
megy ez a dolog. És ennek valójában a végére kell járni. És ez eredményeként van az Mátyásdomb, 
Kisláng,  Mezőszentgyörgy,  hogy  ezen  szándékát  nyilvánította  ki,  hogy  ebből  a  kistérségből  el 
kívánkozik menni, mert ilyen feltételek mellett nem lehet együttműködni, együtt gondolkodni. És itt 
szeretném kihozni, hogy nagyon szépen kérem V. Varga urat, újságírónkat, hogy ne a Macher Pál 
polgármester úr gondolatát írjuk le, mindig azzal jön elő válságos helyzetű tanács volt. Kérem, tegyen 
már  ezért  a  térségért,  elég  hátrányos  maga  az  Enying  is  város  és  a  többi  település  is,  ne  azzal 
színezzük, hogy én milyen jó fiú vagyok, hogy itt most mindenkivel konstruktívan együtt akarok 
működni. Nekem is az a célom, nekünk is az a célunk. Mert ha Önök fejlődnek, akkor gondolom, 
hogy az Önök, körülötte lévő települések is. Mert ennek a vidéknek igenis szüksége van arra, hogy 
fejlődjön. De ez ilyen körülmények között,  ahogy itt működik, több éven át,  én most már 17. éve 
polgármester vagyok, de én ezt már évek óta ezt tapasztalom. Csak ezt akartam, és nagyon furcsa …
nehogy félreértsék, amit én most itt sérelmezek, mint kistérségi polgármester ugyanolyan szavazati 
jogom van, mint a másik polgármesternek. Le vagyok állítva, egyszerűen nem lehet szólni, mert csak 
Harai Zoltánné szólhat, meg a másik, meg nem akarják hallani. Hát kérdezem most én Önöket, itt 
föltették  Önök  a  kérdést,  kistérségi,  kistérségi  önálló  munkacsoport,  igen,  legyen  önálló 
munkacsoport, én gratulálok ennek a térségnek, legyen, de tisztességes vezetője is legyen. És még egy 
gondolat, 140 ezer főről gondoskodik Székesfehérvár. 19 települése van kistérségben. Kérem, 4 fő van 
a munkacsoportban. Tessék nekem megmondani az enyingi kistérségben hány fő van? Hat, és mikor 
kérdőre vonom a Pénzügyi Bizottságot, a kislángi kollégát és a többit is, mondjátok már meg mi ez a 7 
millió 80 gyorsan kapásból amit kivettem. Ennyire jól megy a sorunk, hogy üdültetés hozzájárulás, 
mikor  máshova  meg  nem  kerül  az  étkezési  jegy  kifizetésére?  Hát  kérem  szépen,  üdültetési 
hozzájárulás,  ruhapénzek  ekkora  költségtérítés  elszámolva,  belerakva,  ez  költségtérítés,  ez 
benzinvásárlás,  ez  belföldi  kiküldetés.  Szó szerint  mondom,  nehogy félreértsék,  ezt  lehet  városra 
érteni,  nem Önökre értem. Budapesti ember azt hiszi,  hogy a vidéki ember hülye? Nem hülye, itt 
senki nem hülye.  És én ezt az alkalmat már régóta vártam és kerestem, hogy Önök meghívjanak 
bennünket.  Sajnos  el  kell  azt  is  mondani,  tudom  számtalanszor  nem  tetszett  a  jelenlétem,  hogy 
megjöttem testületi-ülésre,  részt vettem a közmeghallgatáson, de nagyon rossz szájízzel ültem ott 
hátul,  amikor hallottam, azokat a kritikákat,  amiket igenis  itt  meg kellene oldani,  és a  képviselő-
testületet hibáztatják? Nem a képviselő-testület, nem Önök a hibásak. Ez a folyamat a kistérségben 
még így, szó szerint mondom Önöknek, ugyanígy folyik, de még csúnyább munka.  És itt kellene 
megkérdezni azt,  hogy merje mondani valaki,  nem azt kéne mondani,  hogy konstruktívan együtt 
kellene működni, hanem azt kéne mondani, hogy hogy oldjuk meg ezt a problémát? Mert itt, itt a 
hiba. Megkérdezem én Önöket, akárhány kistérségi jegyzőkönyv elment, soha nem azt tartalmazta, 
amit mi elmondtunk. Ezért elnök úr is hibás. Mert a hitelesítők aláírták, könnyen kivágja magát a 
munkacsoport vezetője: aláírták. Önöknél is aláírták a képviselőség, akkor azt mondja, a képviselők a 
hibásak.  Mivel,  hogy azt el  kell  olvasgatni.  Meg lehet kérdezni dr.  Gelencsér Józsefet,  itt  ülnek a 
jegyzők is, hány kistérségi ülésre meghívattam az összes jegyzőt, pénzügyi vezetőt, hogy vegyenek 
részt.  És  mi  szól  az  alapszabályunkban,  amit  a  kistérség  komplexumba futott?  Dr.  Pintérné  dr. 
Szekercés  Anna  csinált?  Azzal  kellett  volna  dicsekedni,  hogy  a  munkánk  folyamán,  azokat 
megcsináljuk itt helyben, nem kellett volna pénzt adni érte. Igen, még itt tartanak? Önöknek mint 
városi képviselőknek egy évben kétszer szigorúan számoljon el a kistérség elnöke, hogy mi történt a 
kistérségben. Nem tudom, az elmúlt 4 évben hányszor kaptak számadást a régi képviselők. Mert én 
minden egyes alkalommal elmondom otthon, a testületi ülésen. És szeretnék szembe nézni Önökkel 
is,  meg nem azt mondani,  hogy nem haragszunk egymásra,  nem is kell  haragudni.  Itt  a gondot, 
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problémát közösen fogjuk tudni megoldani... De hát, hogyan? Hogyan amikor van egy mag, és ez a 
mag soha nem hagyja. És higgyék el, olvassák el azt a jegyzőkönyvet, menjenek be a Közigazgatási 
Hivatalba, hogy milyen jegyzőkönyvek mentek el Mátyásdomb, Mezőszentgyörgy sorolhatnám, s mit 
tartalmaz…. Nem tudom mi lenne utána. Azért ebben el kéne gondolkodni. És én azt mondom, s azt 
is  kívánom  Önöknek,  én  még  mindig,  mert  a  szívem  nem  másfele  húzott,  de  azért  mindig  azt 
mondom, meg kell gondolni, meg kell fontolni dolgokat, hogy kit meg mit teszünk tönkre. De azt is 
meg kell gondolni ennek a térségnek, és Önök képviselők figyeljenek oda, hogy ennek a térségnek, ha 
lesz kistérségi önálló munkacsoportja, hogy ki lesz a vezetője, mert én azt kérem Önöktől, ha enyingi, 
enyingi legyen. Én nem hiszem el azt, hogy ennek a városnak nincs annyi végzett embere, aki itt, 
ezeknek a  feltételeknek és  az  előírásoknak megfelel.  Önök tisztában vannak azzal,  hogy itt  hány 
munkacsoport  dolgozó  föl  lett  véve  a  kistérségbe?  És  nem  tudták  a  végén,  hogy  nincs  meg  a 
végzettsége.  És  akkor  6  hónap  után  fizetünk,  nincs  hozzá  kedve  elküldjük.  Hát  kérem  szépen, 
megkérdezem  én  Önöket,  hogy  ki  ezért  a  felelős?  Az  aki  idejön,…  és  akkor  ezt  így  gyilkoljuk 
egymást? Nem. Az aki ezért felelős, aki ezért dolgozott és ezt végig átlátta. És ő vette fel, nem mi 
vettük fel. De mindig úgy van előtárva, így ideteszi. Én azért mondtam, nagyon jó ez az alkalom, 
hogy elmondhassa az ember azt, ami belül fáj. Igenis ennek a térségnek össze kéne tartani, összefogni, 
nem úgy, hogy innét kimegyünk és már a másik beszédét kiröhögöm, itt meg konstruktívan együtt 
akarok velük dolgozni. És meg szeretném én azt kérdezni Önöktől is, hány olyan döntés született itt a 
testületen belül, amiről Önök tudtak? Én nagyon érdekesnek vettem azt, amikor ott ültem a Varga úr 
melletti testületi ülésen, hiszen a kistérség számtalanszor döntött úgy, hogy, kérem, nehogy sértésnek 
vegyék,  nem  beleavatkozásként  akarom,  hogy  nem  támogatja  a  Tourinformot  mert  nincs  pénz. 
Annak  ellenére  a  testületi-ülésen  mint  hallom,  beviszik,  hogy  már  az  összes  kistérségi  és 
polgármester ehhez hozzájárult. Nem járult hozzá, mert elmondta mindegyik, hogy nem járul hozzá, 
mert a testülete nem döntött mert nincs pénz. Itt meg mégis, Önök is félre vannak vezetve. Hát azért 
én, ezeket a dolgokat nem tudom így megemészteni. És lehet más …, és nyugodtan mondhatja, hogy 
uram ön csak beszél. Én nem beszélek, én köszönöm Önöknek ezt a lehetőséget, és azon is el kell 
gondolkodni,  mind a három településnek meg mind a kilencnek, hogy most vagy közösen együtt 
marad, együtt dolgozik, együtt tud-e dolgozni, de én azt mondom Önöknek, ha ez a felállás marad, 
ez  biztos  hogy,  én  azt  mondom,  én  ebből  nem  kérek.  De  úgy  gondolom,  hogy  a  mátyásdombi 
képviselő-testület sem kér. Én az én személyes véleményemet mondtam el, és én nagyon sajnálom, 
hogy én erről nem hallottam Önöknél a közmeghallgatáson, nem hallottam azokról a kérdésekről, a 
fő szempontokról, amit valójában kérdezni kellett volna. És még egyszer hangsúlyozom, képviselő-
testület figyelmébe ajánlom, polgármester úr egyetértésével,  soha ne engedjék meg, hogy enyingit 
küldjenek el, ez a város kitermeli a magáét, az itt alkalmazott emberek mindentől többet érnek. Nem 
kell ide Almádiból költségtérítésként, meg emígy innen majd ide …emberek. Van, ki tudja termelni ez 
a város. És ahhoz kívánok Önöknek is sok sikert, erőt, egészséget, és még egyszer nagyon köszönöm, 
hogy meghallgattak. Miljánovits doktornak még egy gondolatot. Köszönöm azt az emberséget, amit 
itt  a  testületi  üléseken  is  véghez  vitt.   Sokszor  figyeltem,  nagyon  átgondolta,  amit  mondott. 
Költségvetés  megszorításánál  is,  át  kellett  volna gondolni  azelőtt  a  döntéseket  is,  amit  ő  is  észre 
tudott venni, látják, hogy Mezőszentgyörgyöt, kizárták. Köszönöm és még egyszer köszönöm, hogy 
elhívtak, további sok sikert, jó munkát kívánok Önöknek. Köszönöm szépen.

Dr.  Óvári  László képviselő  (szó  szerint):  Nekem  volna  egy  kérdésem,  az  elhangzottakkal 
kapcsolatban. Én itt majdnem, hogy jegyzeteltem közbe. Tóth Teréz polgármester asszony felsorolta, 
okmányiroda, gyámügy, rendőrség, tűzoltóság, közlekedés, ügyelet, pályázat az utolsó. Nos én úgy 
gondolom, és egy kérdésfeltevés lenne végig mind hármukhoz. A tűzoltóság kivételével, úgy érzem, 
hogy ha Enying város képviselő-testülete akarja, akkor a többi problémát meg tudjuk oldani. Tehát 
gondolok a buszközlekedéstől kezdve az okmányiroda, gyámügyig, sőt még a rendőrség is, tárgyalni 
kell, a rendőrség vezetőjével, hogy ide tartozzon esetleg Kisláng, és hogyha a tűzoltóság kivételével 
mindent megoldunk, akkor az a kérdésem, hogy ebben az esetben vajon továbbra is ki akarnak-e 
lépni?  Berta  József  úrnak  ugyanez  a  hogy  mondjam,  hozzászólásom.  Az  önkéntességről, 
szuverenitásról teljes mértékben egyet értek, amit elmondott, a jegyzőkönyvekkel probléma van, ezt 
mi is éreztük itt a saját testületünkben, én szerintem a problémát okozó személynek az ügyét meg 
fogja oldani Enying város képviselő-testülete reményeim szerint előbb vagy utóbb, s akkor ez már 
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nem  lehet  probléma.  Tilhof  István  nagyon  őszinte  beszámolója  az  egészségügyelet,  önálló 
munkaszervezet,  egészségügyi  szakellátás,  példának  okáért  ugye  elmennek Polgárdiba,  hát  azért 
Enying előbb meg kell, hogy oldja a szakellátást sokkal magasabb színvonalon, mint ahogy az most 
történik. Reményeim szerint azért Enying arra van ítélve, hogy előbb-utóbb rengetek munkahelynek 
kell  itt  lenni,  és  akkor  Mátyásdomb  hova  fog  menni  dolgozni,  Polgárdiba?  Nem  hiszem. 
Pályázatoknál, régebben, amikor én voltam a polgármester és még nem többcélú kistérség volt, csak 
kistérség,  akkor  is  mentek  a  viták  minden  pályázatnál,  de  valahogy  előbb-utóbb  mindenképp 
megegyeztünk. Természetes, hogy minden évben fillérre azonos értékű pályázatokat nem lehet elérni, 
de én nem tudom, akkor némi vita után azért mindig sikerült megegyezni, hogy az egyik évben az 
egyik kapott többet, a másik évben a másik. Azonkívül van nekem fönntartásom azzal a kimutatással 
kapcsolatban, mert ugye én konzultációs joggal lennék meghívott a kistérségbe, azt már reklamáltam 
a múltkor, hogy rendszeresen nem kaptam meghívót, most meg azt szeretném majd megreklamálni 
polgármester úrnál, hogy ha kapok meghívót, mivel konzultációs jogom van, akkor legyenek szívesek 
anyagot is  küldeni,  mert  anyag nélkül nem tudok konzultálni.  Na most,  fejlesztési elképzeléseket 
szeretném elmondani, hogy itt már tárgyalgatunk róla, de még nagyon lazán, hogy Enying városnak 
is  ki  kell  dolgoznia  a  fejlesztési  elképzeléseit,  ezt  azért  meg  kell  csinálni  kistérségi  fejlesztési 
elképzelésekkel, úgy tudom három jelentkező is van, aki nagyon komoly anyagot tudna letenni az 
asztalra  az  elkövetkezendő  10  illetve  20  év  távlatára,  hogy  milyen  fejlesztések  történjenek. 
Mindenképpen kistérségi  alapon kellene ezt  elképzelni,  hiszen 1994-ben jártam Franciaországban, 
polgármesterekkel  együtt,  és  akkor  ott  nekünk  nagyon  sok  előadást  kellett  meghallgatni,  és  ott 
elmondták,  hogy  a  komolyabb  fejlesztések  mind  kistérségi,  tehát  közös  alapon  ment.  Ott  volt 
szuverenitása a településnek, nagyobb volumenű dolgokat, mindent térségi alapon rendeztek. Tehát 
én azt gondolnám és azt szeretném, hogy még ebben a hónapban … ülésünk, ha sokat tollászkodunk, 
hogy még ebben a hónapban el kellene dönteni, a kistérségnek is, hogy dolgoztassuk ki egy megfelelő 
céggel a kistérség fejlesztési elképzeléseit, belevonva ebbe a három települést is természetesen, és ezt 
fogadtassuk is el, hogy, hogy  akkor szerződjünk valakivel, akit a legjobbnak találunk e célból, hogy 
valami induljon már be, mert itt csak álmodozunk, álmodozunk, aztán hol itt késünk le a pályázati 
lehetőségről,  hol  ott  késünk le,  s  ha  külön-külön  pályázgatunk,  annak sok eredménye nem lesz. 
Összességében én azt szeretném azért megkérdezni, mind a három polgármestertől, tűzoltóságot nem 
tudjuk megoldani, az összes többi problémát meg tudjuk oldani, hogy akkor is el akarnak menni, 
vagy akkor azt mondják, hogy ha ez tényleg így lesz, akkor már maradnak a mi kistérségünkben. 

Tóth Teréz Kisláng polgármester asszonya elmondja, hogy ebben a kérdésben a maga részéről nem 
tud ígéretet tenni, szükséges, hogy a képviselő-testületével ezt megvitassa.

Tóth  Dezső polgármester  elmondja,  március  26-án  lesz  újra  kistérségi  ülés,  ahol  a  kistérségi 
jövőképről lesz szó, addig pedig véleménye szerint a három település polgármestere megtárgyalja a 
kérdést a képviselő-testületével.

Tilhof  István Mátyásdomb polgármestere  (szó szerint):  Természetesen hogy,  mivel  ezt  a  kérdést 
kaptuk, fölvetették. Én természetesen hajlandó vagyok úgy, mint a kollégám, de Önök is tisztában 
vannak vele, azzal, hogy mint polgármestereknek, nekünk a testület döntését tudomásul kell venni, 
és a testületi döntést végre kell hajtani. Ebben itt önök előtt kérném meg, az Önök polgármesterét, 
mint kistérségi elnök úr, hogy nagyon szépen kérném, hogy Mátyásdomb fennmaradási engedélyt 
adott be a kistérségbe az iskola fennmaradása végett. Elég  időben megkapta a kistérség, hogy adja 
meg ehhez a lehetőséget, mai napig még, most is,  ez a perc késésünk is azért volt,  hisz csak úgy 
tudtunk elszabadulni,  még mai napig nem érkezett  be az Önök oktatási  referensének a  válasza, 
szerintem ez nem óriási kérés, ezt itt nagyon jól fel lehet fektetni,  hisz meg kell mondani, itt más 
pénzével  nem lehet  játszani.  Ezt  érthetően mondtam. Az Önök oktatási  intézményét önök tartják 
fenn,  a  mi  oktatási  intézményünket,  természetesen ez  a  település  tartja  fenn.  S  már egy hónapja 
beadták,  az OKÉV-től  kapták az engedélyt,  mai napig nem érkezett  meg,  Enying kistérségének a 
válasza.  De  természetesen,  ahogy  kérték,  én  még  egyszer  a  testület  elé  viszem,  gondolom  a 
mezőszentgyörgyi is, de ha a testület úgy dönt, én a testület döntését nekem tudomásul kell venni. 
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Ezt Önök nagyon jól tették, amint az elején mondtam, hogy Önök kértek, hogy hallgassanak meg 
minket. Én őszinte vagyok, a régieknek is kellett volna ezt kérni. Köszönöm szépen. 

Ifj. Szabó Attila képviselő (szó szerint): Annyit Polgármester úr, hogy Tilhof úr, örülök mind három 
polgármester asszony és uraknak a beszédéhez, és csak annyit,  hogy miután személyesen érintett 
Tilhof úr, ebből hogy hangzott el a kettőnk említése, de én konkrétan személyesen úgy vagyok vele, 
hogy ilyen jellem erős emberek hozzám betérnek, s diskurálhatok velük.

Buza Lajos képviselő megköszöni a polgármestereknek és polgármester asszonynak, hogy eljöttek a 
testületi ülésre és elmondták a problémáikat, sajnálja, hogy a kistérséghez tartozó másik öt település 
polgármestere  a  meghívásnak  nem  tett  eleget.  Véleménye  szerint  a  kistérség  működését  a 
polgármesterek  együtt  dolgozása  és  gondolkozása  vinné  előre,  nekik  kellene  elsősorban 
megegyezniük, demokratikus úton hozott döntések által.  Szerinte a polgármestereknek tudomásul 
kellene  venni,  hogy  négy  éven  keresztül  a  kistérségben  ők  a  polgármesterek,  így  együtt  kell 
dolgozniuk.  Kéri  a  polgármestereket,  hogy dr.  Óvári  László képviselő  tanácsait  fogadják meg,  és 
tájékoztassák a képviselő-testületüket az elhangzottakról. Egészségügy kapcsán elmondja, hogy van 
arra lehetőség, hogy Enyingen egy világszínvonalú szakrendelő jöjjön létre, így a települések lakói is 
magasabb  színvonalú  egészségügyi  szolgáltatásban  részesülnének,  mint  jelenleg.  Reméli,  hogy  a 
polgármesterek álláspontja még változni fog.

Berta József Mezőszentgyörgy polgármestere (szó szerint): Személy szerint én úgy gondolom, hogy 
bizony  itt  sok  akadályoknak  el  kellene  hárulnia,  ahhoz,  hogy  itt  a  kistérségbe  a  kedélyek 
elsimuljanak, és megfelelő kompromisszum készégre lenne szükség, ahhoz, hogy a bizalom helyre 
álljon.  Erről  beszéltem,  a  társaság  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatát  nem  érintettem,  abban 
szigorúan  le  kellene  fektetni,  hogy  az  egyik  működésnek mik  a  jogai  és  a  kötelességei,  és  attól 
mondtam, hogy racionálisan gondolkodunk. Még nem kell feláldoznunk az együttműködés oltárán a 
szuverenitásunkat  és  az  önállóságunkat.  Tehát  ehhez  tartjuk  magunkat,  és  gondolom  Önök  is 
ugyanígy gondolkodnak. Köszönjük szépen a vendéglátást, remélem megértettük egymást.

Tóth  Dezső polgármester  megköszöni  a  polgármestereknek  és  a  polgármester  asszonynak  a 
részvételt.

16.10-kor a megjelent kistérségi polgármesterek távoznak az ülésről. Buza Lajos képviselő szintén távozik az  
ülésről, a képviselők létszáma 12 fő

3. Vegyes ügyek
3.1  dr. Miljánovits György képviselő levelének ismertetése

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  dr.  Miljánovits  György  képviselő  melléklet  szerinti  levelét. 
Hozzászólás, kérdés nem lévén, kéri, hogy aki a levélben foglalt javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  103/2007 
(III.07.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a jegyző ellen indított fegyelmi eljárás vizsgálatának határidejét 
15 nappal meghosszabbítja.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Határidő: azonnal
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Jelen napirendi  pont további  része a 01/1192/2007/01 ügyszámú munkáltatói  intézkedés alapján került  szó  
szerinti rögzítésre

Dr.  Óvári  László képviselő:  kérdés  van.  Erről  a  jegyző  urat  tájékoztatta  Miljánovits  doktor  úr 
tértivevénnyel?

Dr. Miljánovits György képviselő: Már miről? Erről a levélről? 

Dr. Óvári László képviselő: Szóval arról, hogy meghosszabbítja a vizsgálatot 15 nappal.

Tóth  Dezső polgármester:  Szóban  már  tájékoztatta,  most  miután  megszavaztuk,  most  fogja 
természetesen.

Dr. Óvári László képviselő: Én csak azért szólok, mert azért is kértük, hogy jogász is legyen jogi 
képviselő,  hogy arra vigyázzunk,  hogy jogvesztő hatályos,  ha időben,  én nem tudom fejből,  nem 
tértivevénnyel mennek a fölszólítások vagy a, vagy a levelek, ezért…

Tóth  Dezső polgármester:  Pillanatnyilag,  úgy  beszéltük  meg  a  Miljánovits  doktor  úrral,  hogy 
pillanatnyilag jogi képviselőre nincs szükség, a tértivevényes értesítést meg fogja kapni. Köszönöm 
szépen, 5 perc szünetet tartunk.

Szünet 16.12-16.27-ig
Buza Lajos és dr. Miljánovits György képviselők nem érkeztek vissza az ülésre, a képviselők létszáma 11 fő

3.2 Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Tóth Dezső polgármester átadja a szót Gebula Béla Ákos képviselőnek.

Gebula Béla Ákos képviselő elmondja, hogy előterjesztése a lakosságot érinti. A Tourinform irodát a 
képviselő-testület integrálni akarta a Művelődési Házba, de mivel a 2 dolgozója felmondott, így több 
technikai jellegű kérdés nem megoldott a városban, többek között a fénymásolási lehetőség. Ezért 
javasolja a Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának a módosítását, és az 
eszközöknek azonnali hatállyal a Művelődési Ház rendelkezésére bocsátását. Véleménye szerint több 
rendezvénynek, eseménynek a szervezését és lebonyolítását is át tudná venni a Művelődési Ház, de 
ezt majd először a bizottsági ülésen tárgyalják meg. Elsősorban most a technikai dolgokra szeretne 
javaslatot tenni. Felolvassa a határozati javaslatot.

Buza Lajos képviselő 16.29-kor visszajön az ülésre, a képviselők létszáma 12 fő

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy szerinte is jogos igényről van szó.

Nagy József Ödön képviselő jelzi, hogy a fénymásolási díjak megállapításának a logikáját nem érti. 
Véleménye szerint ezzel a feladatbővüléssel adminisztrációs feladatok lesznek, illetve a fénymásolást 
darabra szokták fizetni, így javasolja a 15-20-25-30 Ft-os árakat.

Nemes  Diána Művelődési  Ház  vezetője  elmondja,  hogy  a  könyvtárban  van  még  fénymásolási 
lehetőség, a díjak megállapításánál az ott lévő árakat vette figyelembe.

Dr. Lelkes Ákos képviselő megköszöni Gebula Béla Ákos képviselőnek, hogy ilyen gyorsan reagált a 
lakossági igényekre, és mivel az ő előterjesztése is ezzel kapcsolatos lett volna, így azt visszavonja.

Venczel Zita képviselő az árakkal kapcsolatban elmondja, hogy egy A3-as lapot, 2db A4-es lap áráért 
szoktak fénymásolni, ezért alakultak véleménye szerint így a javaslatban található árak.
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Nagy  József  Ödön képviselő  elmondja,  hogy  a  fénymásoló  gép  a  fénymásolások  gyakoriságát 
számolja, nem a lap méretét, illetve ebben az esetben üzleti vállalkozásról van szó, tehát jogos lenne a 
magasabb  ár.  Elmondja  még,  hogy  a  szóban  forgó  fénymásoló  egy  bér  gép,  másolat  szám után 
fizetnek utána bérleti díjat, amivel Nemes Diánának majd el kell számolnia. A gép nem fogja tudni, 
hogy a fénymásolt lap A3-as, vagy A4-es.

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

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a módosító javaslatot elfogadta.

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

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  104/2007 
(III.07.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy  a  Vas  Gereben  Művelődési  Ház  és  Könyvtár  Szervezeti  és 
Működési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja.

1.  A Szervezeti és Működési Szabályzat 3. fejezet 1.1 pontja – azaz az 
intézmény feladatai – az alábbiakkal egészül ki:

− Internet-szolgáltatás
− fénymásolás
− nyomtatás

A szolgáltatás díjait a 2. számú melléklet tartalmazza.

2.  A  Szervezeti  és  Működési  Szabályzat  2.  melléklete  –  azaz  a 
Művelődési Ház bérleti díjai és szolgáltatási díjai – az alábbiakkal 
egészül ki:

Fénymásolás díjai:

A4 1 oldalas 15 Ft
A4 2 oldalas 20 Ft
A3 1 oldalas 25 Ft
A3 2 oldalas 30 Ft

Nyomtatás díjai:

1 oldal nyomtatása fénykép nélkül 30 Ft
1 oldal nyomtatása fényképpel 60 Ft

A  Képviselő-testület  felkéri  az  intézményvezetőt,  hogy  a 
módosítások  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatban  való 
átvezetéséről intézkedjen.

Határidő: azonnal
Felelős: Nemes Diána intézményvezető
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3.3  Polgármesteri Hivatal létszámleépítésére vonatkozó módosítás

A jegyzőkönyv következő napirendi pontja a 01/1192/2007/01 ügyszámú munkáltatói intézkedés alapján, teljes  
egészében szó szerint került rögzítésre

Tóth  Dezső polgármester:  Következő,  Polgármesteri  Hivatal  létszámleépítésének  a  kérdése. 
Előterjesztés, tessék Gebula Béla Ákos úré a szó.

Gebula Béla Ákos képviselő: Köszönöm szépen, gyakorlatilag ugyanezzel a tétellel függ össze, mert 
ugye itt, gyakorlatilag két álláshely megszűnt ezzel kapcsolatban, és ugye volt itt róla szó, sőt teljesen 
jogos is ez, hogy ez az öt fő, amit a 19/2007-es határozatban meghoztunk, ez egy kicsit soknak tűnik 
így  első  olvasatban,  és  a  határozati  javaslat  ezek  összefüggésében  úgy  szól  hogy  (felolvassa  a 
határozati javaslatot).

Tóth Dezső polgármester: Jó, köszönöm. Észrevétel, vélemény, tessék Nagy József Ödön.

Nagy József Ödön képviselő: Kérdésem lenne a képviselő úrhoz. Ezt nem értettem ezt az átfedést, 
hogy,  hogy  van  a  kettőnek  köze  egymáshoz.  Tehát  azt  mondtad,  hogy  az  előző  meg  ez 
összefüggésben van.

Gebula Béla Ákos képviselő: Hát itt a Tourinformmal kapcsolatban van összefüggésben.

Nagy József Ödön képviselő:  De hogyan? Semmi köze nincs  a kettőnek egymáshoz.  Az egyikbe 
integráltuk a  Műv.  Házhoz,  ott  jelenik meg a létszám, a  másiknál  pedig …, tehát  nem értem az 
összefüggést.

Gebula Béla Ákos képviselő: Az összefüggés nyilvánvaló, az összefüggés ebben a dologban, hogy 
ugye  mi  csak  integráltuk,  de  mégis  a  két  alkalmazott  ott  felmondott,  ezáltal  a  két  álláshely  ott 
megürült.

Tóth  Dezső polgármester:  Ha  megideologizálom,  akkor  azt  jelenti,  hogy  ugye  egyiknek  is,  és  a 
másiknak is a létszámleépítés, illetve a létszámcsökkentés következtében költségvetési vonzata van. 
Kérem szépen, aki a határozati javaslattal.. tessék, parancsolj aljegyző.

Dr. Takács László aljegyző: Röviden tájékoztatnám a testületet, hogy az előző határozatot, ami az 5 fő 
leépítésről szólt, azt a hivatal vezetője tegnapi napon végrehajtotta. Hogyha ezt a határozatot, amit 
egyébként én üdvözítőnek tartok, de elfogadja a képviselő-testület, akkor a hivatal vezetőjének joga 
van, tehát az ő hatásköre eldönteni, hogy esetleg a felmentettek közül kit vesz vissza, hogyha ő is 
beleegyezik, illetve ne adj Isten, új két embert kíván felvenni. Tehát ez a tájékoztatás.

Tóth Dezső polgármester: Dr. Lelkes Ákos képviselő.

Dr. Lelkes Ákos képviselő: Tehát tulajdonképpen azért gondolkodtam el, én értem az összefüggést, 
tehát ott  két bér felszabadult,  költségvetési szinten is  két bért próbálnánk valamilyen szinten ha.. 
megtartani  a  hivatalban  két  embert.  Viszont  az  előbb  azt  mondta  az  aljegyző  úr,  és  akkor  ezt 
tudomásul kell venni, hogy ezzel a Tourinform iroda még nem szűnt meg. A Tourinform iroda nem 
szűnt meg. Tehát akkor azt is tisztán kell látni, hogy annak további dolgozói létszámigénye lehet a 
Művelődési  Házban  jelentkezve.  Tehát  ez,  hogy  kettő-kettő,  bér-bér,  ez  nem  feltétlen  fogja  ezt 
jelenteni.

Dr. Óvári László képviselő: Jelen állapotban két emberrel kevesebb van, mivel a Tourinform iroda 
vezetője lemondott, az alkalmazottjának már előtte felmondott, inkorrekt módon, tehát ott két bér 
megszűnt, na most hogy ha a továbbiakban a Tourinform irodát nem szüntetjük meg és valakit oda 
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kell tenni, akkor majd a továbbiakban kell gondolkodni azon, hogy ezt hogyan ellentételezzük. A 
jelen állapot az, hogy kettő megszűnt, akkor 5 helyett 3 is elég elbocsátani.

Tóth Dezső polgármester:  Nagy József Ödön.

Nagy József Ödön képviselő: Én szeretek másnak a zsebében nyúlkálni, ez a jellemző példa, amikor 
egymás zsebében nyúlkálunk, és nem arról beszélünk, ami van. A Művelődési Házba beintegráltuk - 
ezt a döntést hozta a képviselő-testület - a Tourinform irodát, a létszám oda átment. Annak semmi 
köze nincsen a hivatalhoz. Az, hogy ott megszabadul, az annyival egyszerűbb lesz neki, hogy tud 
majd a helyére adott esetben, hogyha mégis működtetni akarja az intézményvezető a Tourinform 
irodát, tud ott fölvenni. Hozott a képviselő-testület egy rossz döntést, elmondtam akkor is, amikor ez 
született, hogy az 5 fő …., és most ebből akarunk csinálni hármat, akkor ne erről beszéljünk. 

Tóth Dezső polgármester: Buza Lajos képviselő jön.

Buza Lajos képviselő: Akkor elejénél kezdem. Szerintem még a képviselő-testület nem integrálta be a 
Tourinform irodát a Művelődési Házba, az akaratát nyilvánította ki, hogy április 1-től, tehát ma még 
mindegyik önálló, tehát, hogy képben legyen mindenki, hogy… Én akkor is mondtam, és most is 
mondom,  én  el  tudom  fogadni,  hogy  nem  5  fő,  de  akkor  az  volna  a  kérésem,  hogy  legyen 
megindokolva, hogy hány fő. Én még ilyen indoklással megint nem találkoztam. És én megint ezt 
kérem,  hogy legyen megindokolva,  hogy ha 5  fő,  3  fő,  milyen munkaterületbe  kell  visszatartani 
embert, egyéb dolgokat, azért így, hogy én is azt mondtam, hogy sok lesz az 5 fő először, de mivel 
nem  volt  hajlandó  az  intézményvezető  javaslatot  tenni  arra,  hogy  hogyan  lehetne  ésszerűbben 
működtetni a Polgármesteri Hivatalt, erre lett mondva ki az 5 fő. Én most is várom azt a javaslatot, és 
még meggyőződésem, hogy nem késő,  hogy azt mondjuk, hogy ennyi fő,  de akkor tudjuk,  hogy 
miért. A mai napig erre én ilyen jellegű tájékoztatást vagy javaslatot senkitől nem kaptam. Aljegyző 
úr ahogyan elmondta, hogy fölmondott nekik és ha akarjuk, akkor meg ha fölmondtunk neki és nem 
óhajt visszajönni, akkor el kell gondolkodni azon, hogy szabad-e fölvenni helyette őt még egyszer. 
Tehát  én nagyon elgondolkoznák ezen,  mert  kifizetem a végkielégítést,  utána meg még vissza is 
vegyem, nonszensz dolognak tartom, tehát én nagyon elgondolkodnák ezeken a lépéseken, én még 
mindig  várom  azt  a  javaslatot,  és  én  nem  fogom  megszavazni,  már  most  jelzem,  várom  azt  a 
javaslatot, hogy miért, hány fővel csökkentsünk. Én indokot kérek arra, hogy mit, miért.

Tóth Dezső polgármester: Závodni Lászlóné pénzügyi vezető.

Závodni Lászlóné pénzügyi vezető:  Én csak itt harcoltam egy kicsit a főkkel, tehát a Tourinform 
iroda fő létszámba a Szolgáltató Intézmény létszámába tartozik, tehát ha ott csökken két fő, az nem a 
hivatal létszámából csökken. A hivatal összlétszámából történt ugye ez az 5 fő, és ugye a Pénzügyi 
Bizottság úgy határozott, illetve megszavazta a képviselő-testület is, hogy a költségvetésbe a 2007. 
évbe a Tourinformnál a legrosszabb változat kerül, tehát a legkevesebb összeggel lett beállítva, és 
ugye  ami  ott  megmarad  bér,  az  biztos,  hogy azt  a  két  bért  nem  fogja  fedezni,  ami  a  hivatalba 
visszajönne. Tehát mindenképpen lesz előirányzat növekedés. Ezt azért mondom, hogy nem fogja 
fedni az, ami ott megmaradt összeg a két főnek a plusz bérét.

Tóth Dezső polgármester: tessék, van-e még valakinek… aljegyző úr parancsolj.

Dr. Takács László aljegyző: Hogyha megnézzük az előterjesztést,  hogy ha nem lehet velem egyet 
érteni, akkor javítson ki a képviselő úr, de talán ez az indok abból fakadt, amiről szó volt a Pénzügyi 
Bizottsági ülésen is, hogy az intézményeinknek az átvilágítása egy folyamat része, és hát ehhez képest 
ez a nagyság lehet, hogy elhamarkodott volt.

Tóth Dezső polgármester: Van-e még valakinek kérdése?
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Dr.  Óvári  László képviselő:  Van.  Nem  arról  döntöttünk,  mint  itt  már  elhangzott  -   keresem  a 
papíromat,  mert  valahol  még  le  is  van  írva  –  nem  arról  döntöttünk,  hogy  fölszámoljuk  a 
Tourinformot, az a rendkívüli lemondás teljesen szabálytalan … dolog véleményem szerint, a jelen 
állapot pedig az, hogy a Tourinformnak a beosztott dolgozóját, azt ugye fölmondtak neki, és utána 
vezetője felmondott, mi arról döntöttünk, illetve a Pénzügyi Bizottság azt hozta a testület elé, hogy a 
polgármester, a Tourinform iroda vezető és a Művelődési Ház vezető dolgozza ki az átszervezésnek, 
átszervezéssel kapcsolatos dolgokat. Tehát ez alatt értem azt, hogy nyilván hogy ha a névhasználati 
szerződést módosítani kell, akkor el kell indítani a névhasználati szerződés módosítását, nyilvánvaló 
meg  kell  kérni  a  művelődési  intézményekre  vonatkozó  minisztériumi  levelet,  és  amikor  a 
minisztériumi levél eljön, akkor léphet hatályba az, hogy beintegráljuk vagy nem integráljuk be a 
hogyhivjákba. Tehát mi nem a fölszámolásról döntöttünk, azt viszont a Tourinform iroda vezetője 
önhatalmúlag  és  szabálytalanul  gyakorlatilag  fölszámolta.  Ha most  tovább akarjuk  üzemeltetni  a 
Tourinformot, akkor valakit oda föl kell venni, ott vannak előírások, hogy milyen végzettségnek kell 
lenni, én szerintem az nem fog menni.

Tóth Dezső polgármester: Bocsánatot kérek képviselő úr, ez most nem napirend volt. Nyikos István 
képviselő úr.

Nyikos István képviselő: Én az aljegyző úrtól azt szeretném megkérdezni, hogy ez az 5 fő, akik ugye 
már tegnap el lettek papíron bocsátva, ők milyen szakágon dolgoznak, vagy tudhatnánk, hogy itt a 
hivatalon belül hol teljesítettek munkát, illetve van-e veszély a munka folyamatának a csökkenésére, 
illetve a minőségi romlásra, mert hogyha igenis tényleg azt lehet látni, hogy nagy kockázat van, mert 
három ember helyett mit tudom én onnan már el lett küldve kettő, és az a munkafolyamat az nagyon 
akadozni fog, akkor tényleg, hát akkor beszéljük meg, akkor legyen két ember egyenlőre, és akkor 
meglátjuk hogy hogy, mert  így ne fussunk bele tényleg hogy,  aztán elakad a munka,  utána meg 
hoppá gyorsan föl kell venni két embert.

Dr. Takács László aljegyző: Nyílt ülésen nem kívánnám megnevezni a munkaterületeket…, de hát 
azt  elmondtuk  bizottsági  üléseken  számtalanszor,  hogy  nem  lett  megvizsgálva  érdemben,  hogy 
mekkora  a hivatal létszáma, milyen struktúrája van, mit csinál, ez lényegében el lett ismerve, hogy ez 
egyfajta  előterjesztett  szám,  vagy  hogyan  mondjam,  na  de  hát  a  képviselő-testületi  döntés 
természetesen  végre  lett  hajtva.  Ennyi  embert  nem  lehet  úgy  nélkülözni,  hiszen  eddig  is  a 
legkarcsúbb  létszámmal  működtünk,  ami  a  legfontosabb szerintem,  ennyi  embert  nem lehet  úgy 
nélkülözni, hogy a szakmaiság valamennyire ne sérüljön.

Tóth Dezső polgármester: Nagy József Ödön képviselő úr.

Nagy József Ödön képviselő:  Igen,  tulajdonképpen azt  hiszem elmentünk,  az aljegyző mondta a 
Tourinform irodával kapcsolatosan, de egy gondolat ki kívánkozik belőlem, döntöttünk – nem jól 
emlékezik  a  képviselő  társam  –  még  arról  is,  hogy  milyen  időbeosztással  fogjuk  azt  az  egy  főt 
alkalmazni, télen meg tavasszal. Tehát ne csináljunk úgy, mintha nem döntöttünk volna, ugyanúgy 
döntöttünk a…, ott ült a jegyző úr és elmondta világosan, hogy nincsen megalapozottsága az 5 főnek, 
és valaminek a rovására fog menni. Tehát azért mondtam, hogy arról beszéljünk, ha rossz döntést 
hoztunk, most 3-ra kívánjuk javítani.  

Tóth Dezső polgármester: Maradjunk a napirendnél. Gebula Béla Ákos majd Buza Lajos képviselő úr.

Gebula  Béla  Ákos képviselő:  Utolsó  mondatot  ezzel  kapcsolatban,  Nyikos  képviselő  társamnak 
felvetésére, én ugyan nem pontos információkkal rendelkezem, csak hallomásból tudom és többek 
között e miatt is született ez a határozati javaslat részemről, mert aggályosnak tartom, hogy itt ilyen 
jelentősen romlani fog a teljesítmény egy olyan területen, ami igen fontos lenne. 
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Tóth Dezső polgármester: Egyébként ezt annak idején ezt előre jelezte, jelezte a hivatal vezetője, hogy 
ez így, csak úgy hogy 5, ez, ez így nem. Én nem léptem rá, benne volt a jegyzőkönyvben is. Parancsolj 
képviselő úr.

Buza Lajos  képviselő: Ez is legyen benn akkor a jegyzőkönyvben, hogy el lehet onnan is küldeni 
ezzel a feltétellel ahonnan tényleg fájó lesz, másik helyen meg ahonnan nem volna fájó, ott meg ott 
marad, tehát ez szuverén joga a hivatal vezetőnek, én ezért mondtam azt, hogy a mai napig nem 
látok, nem látjuk azt, hogy milyen létszámmal gazdálkodjon, milyen feladathoz milyen létszám kell. 
Ezt a mai napig sem a képviselő-testület, a hivatal részéről egy passzív ellenállást lehet érzékelni arra, 
hogy nem óhajtanak ez ügyben egy lépést se segíteni a képviselő-testületnek, ez az egyik. A másik 
dolog, én is reflektálnák a Nagy József Ödön által elmondottakra. Ez mind igaz, amit elmondott, de 
egy dologban nem döntöttünk, s ez a lényege, az ott dolgozóknak a sorsáról mi nem rendelkeztünk, 
hogy mit ajánlunk fel nekik. Tehát ebből adódóan én úgy gondolom, hogy nem volna célszerű most 
abba a dologba belemenni.

Tóth Dezső polgármester: Azért mondom, maradjunk a napirendnél, maradjunk a napirendnél az a 
kérésem. 

Buza Lajos képviselő: Én még várom most is azt a javaslatot, hogy hol, melyik szakterületen, hány főt 
kellene alkalmazni, ahhoz, hogy a hivatal tudjon úgy működni, hogy ne nagyon legyen észrevéve az 
a munka, munkában ne legyen minőségi romlás.

Tóth Dezső polgármester: Nyikos István úrnak adom meg a szót.

Nyikos István képviselő: Módosító javaslatom lenne, egyezzünk meg 2 fő elbocsátásáról, és utána 
kapjunk ténylegesen egy információt,  hogy ki  milyen szakterületen dolgozik,  illetve még honnan 
lehetne esetleg személycsökkentést elvégezni.

Tóth Dezső polgármester: Nagy József Ödön.

Nagy József Ödön képviselő: Azt hiszem, hogy kezdünk nevetségessé válni,  azt hiszem kezdünk 
nevetségessé  válni,  akkor  kellett  volna  erről  az  5-ről  gondolkodni  nem most,  tehát  én  szerintem 
szavazzunk a módosító javaslatról.

Tóth Dezső polgármester : Venczel Zita képviselő asszony, tessék parancsolni.

Venczel Zita képviselő: Én még az előbbi témához szeretnék, én annyival egyet értek Nagy József 
Ödön és Buza Lajos képviselő urakkal, hogy valóban arról döntöttünk, hogy be kívánjuk integrálni a 
Tourinform irodát, azt is eldöntöttük, hogy egy főt, de nem határoztuk meg, hogy ki lesz az az egy fő. 
Véleményem szerint, ha a Tourinform vezető eldöntötte azt, hogy ő rendkívüli felmondással felmond 
a  hivatal,  a  posztjáról.  Ezzel  lehetetlenné  tette  a  Tourinformnak  a  működését,  és  a  lakosságot 
hátrányos  helyzetbe  hozta,  mert  akkor  viszont  az  alkalmazottnak  lehet,  hogy  jó  lett  volna  ez  a 
munkabeosztás, ő lehet, hogy elvállalta volna ezt az átcsoportosítást, ezt a lehetőséget, hogy az állás 
megmaradt volna, ezáltal a Tourinform iroda működhetett volna tovább. Én ennyit szerettem volna 
ehhez hozzátenni.

Tóth Dezső polgármester: Lelkes Ákos.

Dr. Lelkes Ákos képviselő: Én sem szeretném nagyon tovább taglalni, de azért fölhívnám a figyelmet 
arra,  hogy  akkor  amikor  a  Tourinform  irodáról  döntöttünk,  a  képviselő-testület  döntött,  az  én 
számomra az én ízlésemnek nem megfelelően, akkor Miljánovits doktor és a Gebula Béla elnök úrnak 
kimondott  javaslata volt,  pontosan azért  mert  kimondta azt,  hogy ezzel a döntéssel,  úgy is  lehet, 
hogy…ezt a testület a Tourinform iroda működését, kérte a két képviselő, hogy arról szavazzunk, 
hogy most itt helybe azonnal meg fogjuk szüntetni. Tehát tulajdonképpen előre vetíthető volt. Úgy, 
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hogy az, amit most tulajdonképpen a Tourinform vezetőnője hozott döntéseket nem szerencsés itt 
minősíteni,  ugyanúgy,  ahogy  az  utolsó  testületi  ülésen  mindenki  előtt  írásbeli  anyag  volt  azzal 
kapcsolatban,  hogy  a  jegyző  fölhívta  a  figyelmet  írásba  arra,  hogy  a  költségvetés  elfogadását 
megelőzően  az  utolsó  pillanat,  lehetőség  arra,  hogy  ténylegesen  tudjuk  a  létszámot  módosítani, 
amennyiben akarjuk. Tehát ezek megtörtént dolgok, mindenkinek kezében volt, úgyhogy …

Tóth Dezső polgármester: Módosító javaslatot,  Nyikos István úr módosító javaslata,  hogy Enying 
Város  Képviselő-testülete  úgy határozott,  hogy a Polgármesteri  Hivatal  létszámát,  2007.  április  1. 
napjától 2 fő teljes állású fővel csökkenti. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon.  

A Képviselő-testület 1 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal, 5 tartózkodással a módosító javaslatot nem fogadta  
el.

Tóth Dezső polgármester: Következő, az eredeti előterjesztés (felolvassa). Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfeltartással szavazzon.  

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 4 tartózkodással a határozati javaslatot nem fogadta  
el.

3.4  Egészségügyi szakellátással kapcsolatos előterjesztés

Ifj.  Szabó  Attila  képviselő  elmondja,  hogy  7  tagú  küldöttség  járt  a  Medical  Center  Kft.-nél 
Budapesten, és ott lehetőségük volt betekinteni az egészségügyi szakellátás működésébe. Elmondja, 
hogy egy színvonalas szakellátást tekinthettek meg, egy napos sebészettel kiegészítve. Mindezekről 
az Egészségügyi Bizottságot tájékoztatta, és ennek kapcsán javasolja, hogy a Medical Center Kft.-nél 
tett látogatás eredményeként a Pénzügyi, és a Településfejlesztési Bizottságok elnökei vegyék fel a 
kapcsolatot  a  Medical  Center  Kft.-vel,  annak  kiderítésére,  hogy  milyen  lehetőségei  vannak  a 
szakellátás javításának, illetve a tervezett új szakrendelő pályáztatásának.

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

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  105/2007 
(III.07.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a Medical Center Kft.-nél tett látogatás eredményeként felkéri a 
Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési Bizottság elnökeit,  hogy 
vegyék fel a kapcsolatot a Medical Center Kft.-vel, annak kiderítésére, 
hogy  milyen  lehetőségei  vannak a  szakellátás  javításának,  illetve  a 
tervezett új szakrendelő pályáztatásának.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester

3.5   045 hrsz-ú közút, út művelési ágúvá minősítése

Nagy József Ödön képviselő elmondja, hogy Enying Város Önkormányzata és az Enyingi Agrár Rt. 
között  létrejött  egy  önkéntes  földcsere  szerződés,  amely  alapján  az  önkormányzat  a  045  hrsz-ú 
külterületű közutat átadta, illetve át szeretné adni az Enyingi Agrár Rt.-nek, az Enyingi Agrát Rt. 
pedig  az  Akócs  malom  melletti  területéből,  a  jelenleg  is  használt  út  területét  az  Akócs  malom 
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irányába adta át.  A jelenlegi képviselő-testület hozott erről egy határozatot, de a Földhivatal kéri, 
hogy a képviselő-testület a 045 hrsz-ú közút minősítést, úttá változtatását kezdeményezze. Elmondja, 
hogy ehhez a testületnek a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság 
Fejér Megyei Kirendeltség Közúti, Vasúti Osztályát meg kell keresnie, de első lépésként a képviselő-
testületnek az átminősítést illetően határozatot kell hoznia.

Tóth Dezső polgármester megkérdezi, hogy mi a különbség az út és a közút között.

Nagy  József  Ödön  képviselő  elmondja,  hogy  a  közút  tulajdonjogát  gazdálkodó  szervezet  nem 
szerezheti  meg,  csak  az  útét.  Elmondja,  hogy  nem  biztos,  hogy  a  hatóság  hozzájárul  az 
átminősítéshez,  mivel  az  Ágoston  puszta  településre  a  közúti  forgalom  ezen  történik.  Az 
önkormányzat számára azonban előnyös lenne a csere, mert a cserével az Enyingi Agrár Rt. rendbe 
tudná tenni azt a területet. Elmondja, hogy volt már egy hasonló csereszerződés a Kabóka Kft.-vel a 
075 hrsz-ú út vonatkozásában, és a felújítást ott is elvégezték.

Buza Lajos képviselő kéri, hogy nevükön legyenek megnevezve az említett utak. 

Nagy József Ödön képviselő elmondja, hogy a 045 hrsz-ú út, az a 64-es számú főút Ágoston pusztába 
bemenő  szakasza.  Megfogalmazza  a  határozati  javaslatot,  mely  értelmében  Enying  Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-
dunántúli  Regionális  Igazgatósága  Fejér  Megyei  Kirendeltség  Közúti,  Vasúti  Osztályánál 
(Székesfehérvár, Petőfi u. 5.) kezdeményezi a tulajdonát képező enyingi külterület 045 hrsz-ú közút, 
úttá történő művelési ág változását.

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

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  106/2007 
(III.07.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy  a  Nemzeti  Közlekedési  Hatóság  Közép-dunántúli  Regionális 
Igazgatósága  Fejér  Megyei  Kirendeltség  Közúti,  Vasúti  Osztályánál 
(Székesfehérvár,  Petőfi  u.  5.)  kezdeményezi  a  tulajdonát  képező 
enyingi  külterület  045  hrsz-ú  közút,  úttá  történő  művelési  ág 
változását.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester

3.6   Településfejlesztéssel kapcsolatos előterjesztés

Buza  Lajos képviselő  elmondja,  hogy már  több cégtől  ajánlat  érkezett  arra  vonatkozóan,  hogy a 
településnek,  illetve  a  kistérségnek  a  fejlesztési  koncepcióit  kidolgozzák.  Javasolja  a  képviselő-
testületnek, hogy a település tekintetében az elképzeléseket dolgozzák ki, és ugyanúgy a kistérség 
tekintetében is lehetőség szerint minél gyorsabban, akár egy munkacsoport kialakításával is, mivel 
már májusban megjelennek a különböző pályázati lehetőségek. Javasolja, hogy gyorsítsanak az ügy 
intézésén, és próbáljanak meg választani a jelentkező cégek közül.

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy a jelentkező cégek közül már csak kettő maradt, de őket is 
csak a március 26-i kistérségi ülésre tudja meghívni.  
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Buza Lajos képviselő szerint  március 26-án már dönteni kellene.  Kéri,  hogy addigra a képviselő-
testület is dolgozza ki az elképzeléseit, hogy az ülésen már csak azt keljen eldönteni, hogy melyik 
céget választják a munka elvégzésére.

Dr. Óvári László képviselő javasolja, hogy a Településfejlesztési Bizottság a témával kapcsolatban 
hozzon  egy  döntést,  és  ami  határozati  javaslatot  döntött,  azt  a  polgármester,  mint  elnök  már  a 
kistérségi ülésen előterjesztheti.

Nagy József Ödön  képviselő  véleménye szerint  a  képviselő-testület  feladata,  hogy a  saját  ügyeit 
illetően döntsön.  Abban érdekelt,  hogy a  kistérségen belül  ugyanazzal  a  céggel  végeztesse  el  az 
Enyingre vonatkozó koncepciókat, mint a kistérség. Egyetért azzal,  hogy ezt a Településfejlesztési 
Bizottság tárgyalja meg, és mivel ennek anyagi vonzata is van, így a Pénzügyi Bizottság is vizsgálja 
meg  a  lehetőségeket.  Véleménye  szerint  az,  hogy  a  kistérségen  belül  a  szavazati  arányok,  hogy 
fognak alakulni, melyik pályázót fogják választani, ebbe csak egy szavazattal tud Enying beleszólni. 
Kéri, hogy Enying városa elsődlegesen fogalmazza meg azokat a koncepciókat, amiket szeretne, hogy 
megvalósuljon,  és  ebből,  és  a  többi  település  koncepciójából  fog  összeállni  a  kistérségi  fejlesztési 
koncepció. Elmondja, hogy ez a munka elkezdődött már, de konkrét területfejlesztési programmal 
még nem rendelkezik a város.

Tóth  Dezső polgármester  elmondja,  hogy  az  előző  kistérségi  megbeszélésen  azt  kérték  a 
polgármesterek, hogy következő testületi ülésen azt a céget, aki az elképzeléseket egységes formába 
tudja önteni, megfogalmazza a jövőképet, azt a céget hallgassák meg, és így tudnak majd dönteni.

Buza Lajos képviselő nyomatékosan kéri, hogy állítsa össze a képviselő-testület a településfejlesztési 
elképzeléseket. Mindegyik kistérségi településtől azt kéri, hogy március 26-ig döntsenek ez ügyben, 
mert akkor lesz a kistérség már döntési helyzetben.

Gebula Béla Ákos képviselő elmondja, hogy a kistérségen belül Enying csak egy település, és az 
enyingi képviselő-testület a kistérségi tanács munkáját nem befolyásolhatja, nem utasíthatja. 

Tóth  Dezső polgármester  elmondja,  hogy  a  március  26-i  kistérségi  ülésre  a  pályázó  két  céget 
meghívja, és megkéri a kistérségi polgármestereket, hogy a saját településükre vonatkozó fejlesztési 
koncepciókat hozzák el. Utána a kistérségi tanács eldönti, hogy a két cég közül, melyikkel kívánja 
kidolgoztatni a kistérségi koncepciót.

Závodni Lászlóné pénzügyi vezető véleménye szerint a polgármesternek csak tájékoztatási joga van 
az üggyel kapcsolatban, a kistérségben.

Nagy József Ödön  képviselő elmondja,  hogy a legutóbbi  ülésen Bíró Attila  a  Településfejlesztési 
Bizottság  elnöke  ismertette  az  enyingi  településfejlesztési  koncepciót,  tehát  ez  már  Enying  város 
vonatkozásában  ki  van  dolgozva.  Ha  Buza  Lajos  képviselő  szeretné  ezt  még  bővíteni,  akkor  a 
következő Településfejlesztési Bizottsági ülésen erre lehetőség van.

Dr. Lelkes Ákos képviselő elmondja, hogy dr. Takács László aljegyző már beterjesztett egy fejlesztési 
koncepciót, ami több pontból áll, kiemelve benne a legfontosabb 5 területet, amit mindenképpen meg 
szeretne valósítani a város pályázatok útján. Erről a koncepcióról a képviselő-testület határozott is.

Buza  Lajos képviselő  elmondja,  hogy  a  pályázó  cégek  azt  kérték,  hogy  20-25  évre  vonatkozó 
fejlesztési  programot  kell  kidolgozni,  ezen  belül  is  egy  4  éves  komoly,  részletes  fejlesztési 
programmal,  amit meg szeretne a város valósítani.  Véleménye szerint ezzel a 4 éves programmal 
lehet, hogy rendelkezik a város, de 20-25 évessel biztos, hogy nem.

Nagy József Ödön képviselő elmondja, hogy rendelkezik a város ilyen programmal.
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Dr. Takács László aljegyző elmondja, hogy jelenleg a képviselő-testület arról tud dönteni, hogy a 
Településfejlesztési  Bizottság  hatáskörébe  utalja  az  ügyet.  Elmondja,  hogy  településfejlesztési 
koncepció már készült régebben is és most is, 25-30 évre vonatkozóan is el tudja készíteni a hivatal, 
nem kell azért pénzt kiadni. A kistérség szerinte még március 26-án sem fog tudni dönteni, mert a 
meghallgatás után még a polgármestereknek meg kell szavaztatniuk a képviselő-testületükkel.

Buza Lajos képviselő javasolja, hogy akkor legalább az Enyingre vonatkozó koncepciót készítessék el, 
mert az idő múlik.

Pődör  Gyula településfejlesztési  bizottsági  kültag  szerint  a  képviselő-testületnek el  kell  döntenie, 
hogy  akar-e  fejlesztéseket.  A  meglévő  14  pontot  ki  kellene  dolgozni,  vagy  dolgoztatni.  Szerinte 
Enying  városnak  nincs  kidolgozott  terve.  Kéri,  hogy  a  képviselő-testület  bízza  meg  a 
Településfejlesztési Bizottságot, hogy határidőn belül készítsen el egy tervprognózist, amit majd meg 
lehet  szavazni.  Véleménye  szerint  szakértőket  kell  felkérni  a  munkára,  mert  az  EU-ban  szigorú 
előírások vonatkoznak, már arra is, hogy egyáltalán pályázhasson a település. Ezért is kérnek magas 
összeget a szakértő cégek. A városnak példát kéne mutatni abban, hogy elhatározza, hogy fejleszteni 
akar, irányt kellene mutatnia, akkor talán kistérségi szinten is sikerül előbbre jutni.

Dr.  Takács  László aljegyző  elmondja,  hogy  ő  már  10  éve  kéri,  hogy  legyen  településfejlesztési 
koncepció. Van egy kidolgozott terv ingatlanonkénti részletezéssel, 30 oldalon keresztül, most készül 
a  gazdasági  programja  az  önkormányzatnak,  tehát  a  tervek  kidolgozásához  kellő  számú  és 
szaktudású ember áll az önkormányzat rendelkezésre. A pályázó cégek ugyanezt a munkát fogják 
elvégezni, csak a megbízási díjat nekik kell fizetni. 

Pődör  Gyula településfejlesztési  bizottsági  kültag  kéri,  hogy  szavazzanak  arról,  hogy  a 
Településfejlesztési Bizottság záros határidőn belül foglalkozzon az üggyel.

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

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  107/2007 
(III.07.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy felkéri  a  Településfejlesztési  Bizottságot,  hogy a már meglévő 
településfejlesztési koncepciót a következő bizottsági ülésein vizsgálja 
felül.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Tóth Dezső polgármester megköszöni a részvételt, és a rendkívüli testületi ülést 17.19-kor bezárja.

Enying, 2007. március 22.

Tóth Dezső    Dr. Takács László
          polgármester         aljegyző

      Nagy József Ödön     Dr. Miljánovits György
 hitelesítő       hitelesítő

(A 3.2. napirendi pont előtt távoztam az ülésről.)
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