
JEGYZŐKÖNYV

a Képviselő-testület 2007. április 25-én tartott  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,  Mohai  Istvánné,  Nagy  József 
Ödön, Nyikos István, ifj. Szabó Attila, Venczel Zita képviselők
dr. Takács László aljegyző
Závodni Lászlóné pénzügyi vezető, Farkas Ildikó ECKÖ elnöke, Rideg 
Lászlóné  Könyvtár  vezető,  Nemes  Diána  Műv.  Ház  vezető,  Tolnai 
Zsuzsanna Óvoda vezető, Orosz Attila Polgárőrség vezető

Vassné Zsemberi Katalin jegyzőkönyvvezető

Tóth  Dezső polgármester  köszönti  a  megjelent  képviselőket  és  a  televízió  nézőit. 
Megállapítja,  hogy  a  képviselők  határozatképes  számban  megjelentek  és  az  ülést  15.08 
órakor  megnyitja.  A  jegyzőkönyv  vezetésére  felkéri  Vassné  Zsemberi  Katalint,  a 
jegyzőkönyv  hitelesítésére  Botos  Sándor  és  dr.  Lelkes  Ákos  képviselőket.  Ismerteti  a 
napirendet és jelzi, hogy napirend módosító javaslatai vannak, kéri, hogy az 1.6 pont alatt 
lévő előterjesztést vegyék le a napirendről, 1.8 pont alá vegyék fel a Vas Gereben Művelődési 
Ház  pályázati  kérelmét,  illetve  1.9  pont  alá  a  Mezőszöv  Zrt.  kérelmét.  Elmondja,  hogy 
Szilágyi Gábort a Mezőszöv Zrt. vezérigazgatóját 15.30 órára kérte, hogy jöjjön el a testületi 
ülésre és tájékoztassa személyesen a képviselőket a kérelem lényegéről. Javasolja még, hogy 
a Településfejlesztési Bizottság előterjesztései közé, 3.6 pontként vegyék fel Sziládi Béla vételi 
ajánlatát. Hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki azzal egyetért, hogy az 1.6 pont alatt lévő – a 
160/2007.  (IV.18.)  sz.  határozat  visszavonására  vonatkozó  –  előterjesztést  levegyék  a 
napirendről, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület  13  igen  egyhangú szavazattal  a  meghívóban 1.6  alatt  szereplő  előterjesztést  
levette a napirendről.

Tóth Dezső polgármester kéri, hogy aki azzal egyetért, hogy a Vas Gereben Művelődési Ház 
pályázati kérelmét 1.8 pont alá felvegyék a napirendre, kézfeltartással szavazzon.

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

Tóth Dezső polgármester kéri, hogy aki azzal egyetért, hogy a Mezőszöv Zrt. kérelmét 1.9 
pont alá felvegyék a napirendre, kézfeltartással szavazzon.

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

Tóth Dezső polgármester kéri, hogy aki azzal egyetért, hogy Sziládi Béla vételi ajánlatát a 
Településfejlesztési  Bizottság  előterjesztései  közé,  3.6  pont  alá  felvegyék  a  napirendre, 
kézfeltartással szavazzon.



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

Tóth  Dezső polgármester  megkérdezi,  hogy  van-e  még  valakinek  napirend  módosító 
javaslata?

Buza Lajos képviselő kéri, hogy 5. pontként vegyék fel vegyes ügyekként, az egészségügyi 
szakrendelővel kapcsolatos tájékoztatóját.

Tóth  Dezső polgármester  kéri,  hogy  aki  azzal  egyetért,  hogy  Buza  Lajos  képviselő 
tájékoztatóját vegyes ügyekként felvegyék a napirendre, kézfeltartással szavazzon.

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

Ifj. Szabó Attila képviselő jelzi, hogy két napirend előtti felszólalása lenne.

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

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

N a p i r e n d:

Nyílt ülés 15.00 órától:

1. Polgármester előterjesztései
1.1 Beszámoló a két ülés közötti időszakban történtekről 
1.2 Alpolgármester választás
1.3 A  19  fős  bentlakásos  Szociális  Intézmény  előtti  utcafronti 

járdaszakasz és az ingatlant határoló kerítés felújítása
1.4 A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása
1.5 A 2006. évi zárszámadásról szóló helyi rendelet elfogadása
1.6 Az Önkormányzat Gazdasági Programjának elfogadása
1.7 Polgármesteri Hivatal ügyrendjének elfogadása
1.8 Vas Gereben Művelődési Ház pályázati kérelme
1.9 Mezőszöv Zrt. kérelme

Előadó: Tóth Dezső
  polgármester

2. Pénzügyi Bizottság előterjesztései
2.1 2006. évi normatíva elszámolás
2.2 Kérelmek

- Társadalmi szervezetek támogatásáról
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelme (tájékoztató)
- Háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgálatok iparűzési adó 

csökkentéssel kapcsolatos kérelme (tájékoztató)
- A Művelődési Ház vezetőjének létszám bővítési és a Török 

B.  Iskola  vezetőjének  létszám  átcsoportosítási  kérelme 
(tájékoztató)
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- A Szolgáltató Intézmény pótelőirányzati kérelme, valamint 
a TFB 93/2007. (IV.17.) és 96/2007. (IV.17.) határozataihoz 
előirányzat biztosítása

- Török B. Ált. Iskola pótelőirányzati kérelme (tájékoztató)
- A T- Mobile Rt. iparűzési adó visszatérítése iránti kérelme
- A TFB 97/2007.  (IV.17.)  számú határozatához  előirányzat 

biztosítása
- A 0238/12/A/4 hrsz-ú ingatlan megvásárlása (tájékoztató)
- A személyes gondoskodást nyújtó intézmény kialakításának 

többletköltsége
- Kitüntetésekhez  járó  jutalomösszeg  előirányzat 

biztosításának lehetősége (tájékoztató)
- Regio  Regia  kiadványhoz  előirányzat  biztosítása 

(tájékoztató)
2.3 Adatkérés
2.4 Bizottsági ellenőrzés kitűzése (tájékoztató)

Előadó: Buza Lajos
  Püb. elnöke

3. Településfejlesztési Bizottság előterjesztései
3.1 Enying, Marosi u. 14. szám alatti ingatlannal kapcsolatos ügyek
3.2 Városi Polgárőrség gépjármű tárolás iránti kérelme
3.3 Raffael Ibolya vastartály kiemelési kérelme
3.4 A Batthyányi kastély vízhasználati költség megfizetése
3.5 Enyingi 1312/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó megbízás
3.6 Sziládi Béla vételi ajánlata

Előadó: Bíró Attila Károly
  TFB elnöke

4. Oktatási-, Kulturális és Sportbizottság előterjesztései
4.1 Közoktatási  intézmények  Minőségirányítási  Programjának 

kiegészítése
4.2 Közoktatási intézmények átvilágítása (A bizottság javaslatát a 

testületi  ülést  megelőző  ülésen  alakítják  ki,  és  annak 
eredményét terjeszti a képviselő-testület elé.)

 
Előadó: Gebula Béla Ákos

  OKS Biz. Elnöke

5. Vegyes ügyek
5.1 Egészségügyi Szakrendelővel kapcsolatos tájékoztató

Előadó: Buza Lajos
  képviselő 

Zárt ülés 

1. Szociális ügyek
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Előadó: Dr. Takács László
  aljegyző

2. Oktatási-, Kulturális és Sportbizottság előterjesztései
2.1 Kitüntetési javaslatok

Előadó: Gebula Béla Ákos
  OKS Biz. elnöke

Tóth  Dezső polgármester  felkéri  ifj.  Szabó  Attila  képviselőt,  hogy  napirend  előtti 
felszólalását tegye meg.

A jegyzőkönyv következő hozzászólása a 01/1192/2007/4 ügyszámú munkáltatói intézkedés alapján  
szó szerint került rögzítésre

Ifj. Szabó Attila képviselő: Köszönöm Polgármester úr. Elsőként fogászati röntgen kapcsán, 
tehát  megkaptam a  viszontlevelet  a  gazdasági  igazgatótól,  a  kórházból,  a  Szent  György 
Kórházból, arról tájékoztattak, a gazdasági igazgató úr, hogy bruttó 200 eFt-ért adná el a 
kórház, előkészítve az adásvételi szerződés, és utána taglalja az üzembe helyezés költségeit. 
Alapvetően majd a Pénzügyi Bizottságnak, Egészségügyi Bizottságnak abban kell döntenie, 
hogy támogatja-e ezt az elképzelést, és ezt szeretné-e folytatni, csak ezt tájékoztatásképpen, 
ugyanis többször kérdezték tőlem, hogy hol tart az ügy, és hogy mennyiben jártam el. Tehát 
mégpedig  most  kaptam,  illetve  képviselőtársaim  kaphatták  kézhez  a  következő, 
gyakorlatilag feljelentését a jegyzőnek, amiben a Városi Ügyészséghez fordul, és keresetet 
nyújt be, illetve feljelentést tesz Tilhof István Mátyásdomb polgármestere ellen. Tehát én csak 
igazából  tanúi  voltunk,  itt  volt  Tilhof  úr  elmondta aggályait,  én azt  szeretném mondani, 
hogy gyakorlatilag a jegyző nem tudom, hogy van-e olyan, aki ellen nem tett feljelentést az 
elmúlt időszakban. Én azt mondom képviselőtársaimnak, Polgármester úrnak, hogy el kéne 
gondolkodni azon, hogy szüksége van-e a városnak, a hivatalnak egy olyan jegyzőre, aki 
bármibe bele  tud kötni  és  egyfolytában feljelentést  tesz.  Én azt  gondolom, hogy a  város 
hírnevét ez az ami rontja, és ez akasztja meg a munkákat.

Tóth Dezső polgármester megköszöni a fogászati röntgen géppel kapcsolatos tájékoztatást, 
és  kéri,  hogy a  Pénzügyi  Bizottság  is  tegye  meg majd  a  javaslatát  erre  vonatkozóan.  A 
jegyzőt érintő hozzászólással kapcsolatban megjegyzi, hogy azok Szörfi István jegyzőre és 
Tilhof István Mátyásdomb polgármesterére tartoznak.

1. Polgármester előterjesztései
1.1 Beszámoló a két ülés közötti időszakban történtekről 

Tóth Dezső polgármester ismerteti a két ülés közötti időszakban történtekről szóló, melléklet 
szerinti beszámolóját.

A Képviselő-testület a tájékoztatást szavazás nélkül tudomásul vette.

1.2 Alpolgármester választás

Tóth Dezső polgármester – mivel a törvény szerint  az alpolgármestert  titkos szavazással 
választják –  a  Szavazatszedő Bizottság tagjának dr.  Miljánovits  György,  Botos  Sándor és 
Gebula  Béla  Ákos  képviselőket  kéri  fel.  Alpolgármesternek  dr.  Lelkes  Ákos  képviselőt 
javasolja. A szavazás idejére 5 perc szünetet rendel el.
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15.25 órától 15.30 óráig szünet

Tóth  Dezső polgármester  felkéri  dr.  Miljánovits  Györgyöt,  a  Szavazatszedő  Bizottság 
elnökét, hogy ismertesse a szavazás eredményét.

Dr. Miljánovits György Szavazatszedő Bizottság elnökeként ismerteti az eredményt.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
161/2007 (IV.25.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  alpolgármesternek  megválasztja  dr.  Lelkes 
Ákos (8130 Enying, Semmelweis u. 1.) képviselőt.

Tóth Dezső polgármester megköszöni a képviselő-testület közreműködését és gratulál dr. 
Lelkes Ákos alpolgármesternek.
  

1.3 A  19  fős  bentlakásos  Szociális  Intézmény  előtti  utcafronti  járdaszakasz  és  az 
ingatlant határoló kerítés felújítása

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  az  előterjesztést  és  az  első  –  a  nővérhívó  rendszer 
alapvezetékének  kiépítésére  vonatkozó  –  határozati  javaslatot.  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 
162/2007 (IV.25.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos 
szociális  intézmény  nővérhívó  rendszere  alapvezetékének 
kiépítésére  tett,  388.746,-Ft  összegű  kivitelezői  ajánlatot 
elfogadja, fenti munkát megrendeli.

Finanszírozás forrása: fejlesztési hitel
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Tóth Dezső polgármester ismerteti a második – az intézmény befejező munkáira vonatkozó 
– határozati javaslatot. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 13 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
163/2007 (IV.25.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  bentlakásos  szociális  intézmény  befejező 
(térburkolási  és  kerítésépítési)  munkákra  tett  kivitelezői 
ajánlatot az alábbi módosítással fogadja el:

Vállalkozó által helyreállítandó drótkerítés hossza: 47 fm.
Az elfogadott kivitelezői ajánlat végösszege: 1.512.053,-Ft.

A  2015  és  2014  hrsz-ú  ingatlanok  telekhatárán  lévő  vegyes 
anyagú  kerítés  felújításával  Enying  Város  Szolgáltató 
Intézményét bízza meg.

Finanszírozás forrása: fejlesztési hitel
Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester

1.4 A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása

Tóth  Dezső polgármester  felkéri  Buza  Lajos  képviselőt,  hogy  ismertesse  a  Pénzügyi 
Bizottság véleményét a rendelet-tervezetről.

Buza Lajos képviselő ismerteti az előterjesztést és a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a 
Pénzügyi Bizottság döntése alapján.

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

A Képviselő-testület 13 igen egyhangú szavazattal Enying Város Önkormányzatának 
a 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.23.) számú rendeletének módosításáról,  
jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét képező 14/2007. (V.02.) számú rendeletet  
alkotja.

1.5 A 2006. évi zárszámadásról szóló helyi rendelet elfogadása

Tóth  Dezső polgármester  felkéri  Buza  Lajos  képviselőt,  hogy  ismertesse  a  Pénzügyi 
Bizottság véleményét a rendelet-tervezetről, valamint a kapcsolódó független könyvvizsgálói 
jelentésről.

Buza Lajos képviselő ismerteti  az előterjesztést  és  a  rendelet-tervezet,  illetve  a független 
könyvvizsgálói jelentés elfogadását javasolja a Pénzügyi Bizottság döntése alapján.

Tóth Dezső polgármester kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a rendelet-tervezettel 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 13 igen egyhangú szavazattal Enying Város Önkormányzatának 
a  2006.  évi  zárszámadásról szóló, jelen  jegyzőkönyv  elválaszthatatlan  mellékletét  
képező 15/2007. (V.02.) számú rendeletet alkotja.

1.6 Az Önkormányzat Gazdasági Programjának elfogadása

Tóth  Dezső polgármester  felkéri  Buza  Lajos  képviselőt,  hogy  ismertesse  a  Pénzügyi 
Bizottság véleményét az önkormányzat Gazdasági Programjáról.

Buza Lajos képviselő ismerteti az előterjesztést és a Gazdasági Programot az előterjesztésben 
szereplő módosításokkal elfogadásra javasolja a Pénzügyi Bizottság döntése alapján.

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

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
164/2007 (IV.25.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  az  önkormányzat  Gazdasági  Programját  az 
alábbi módosításokkal elfogadja:

- a  házi  gyermekorvosi  körzetek  fejlesztését  szerepelteti  a 
prioritások között,
- a munkahelyteremtést szerepelteti a prioritások között,
- az  ingatlanadó  bevezetésének  lehetőségét  szerepelteti  a 

programban,
- a  további  működés  feltételeinek  megteremtése  érdekében 

célul tűzi ki a bizottságok számára az ágazati érdek mellett az 
önkormányzati  összérdekre legyenek tekintettel a bizottsági 
döntésekben.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

1.7 Polgármesteri Hivatal ügyrendjének elfogadása

Tóth  Dezső polgármester  felkéri  dr.  Takács  László  aljegyzőt,  hogy  ismertesse  az 
előterjesztést.

Dr. Takács László aljegyző ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot, és elmondja, 
hogy  az  előterjesztés  annyiban  módosul,  hogy  a  munkaköri  leírások  nem  a  3.  számú 
mellékletét képeznék az ügyrendnek, hanem függelékként fog szerepelni. Ennek oka, hogy a 
mellékleteket módosulás esetén,  meg kell  szavaztatni a képviselő-testülettel,  függelékként 
pedig nem.
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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 
165/2007 (IV.25.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a Polgármesteri Hivatal ügyrendjét a melléklet 
szerinti tartalommal és formában jóváhagyja.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Szörfi István jegyző
 

1.8 Vas Gereben Művelődési Ház pályázati kérelme

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  az  előterjesztést  és  megkérdezi  Nemes  Diánát  a 
Művelődési Ház vezetőjét, hogy kíván-e szóban kiegészítést tenni?

Nemes Diána Műv. Ház vezető elmondja, hogy a pályázati kiírás előző hét péntekén került 
fel  az internetre,  postára adásának határideje május 25-e,  és a pályázathoz csatolni kell  a 
képviselő-testületi határozatot. Mivel május 25-ig már nem lesz képviselő-testületi ülés, így 
kérte a polgármestert, hogy rendkívüli előterjesztésként kerüljön be a képviselő-testület elé a 
kérelem.  Elmondja,  hogy  a  megnyerendő  összegből  a  színháztermet  szeretnék  teljesen 
felújítani, a könyvtárban az utca felőli, és az udvar felőli bejárati ajtókat tervezik kicserélni, 
illetve a Tourinform iroda kialakítását szeretnék megoldani.

Tóth  Dezső polgármester  megkérdezi,  hogy  a  szükséges  önrésszel  rendelkezik-e  a 
Művelődési Ház?

Nemes  Diána Műv.  Ház  vezető  elmondja,  hogy a  Művelődési  Háznak nincs  önrésze,  a 
könyvtárnak rendelkezésére áll valamennyi összeg, de pontosan nem tudja, hogy mennyi. A 
pályázat benyújtásához a testületnek erről a 450 eFt önrészről is kell határoznia.

Závodni  Lászlóné pénzügyi  vezető  elmondja,  hogy  meg  kell  vizsgálni,  hogy  mennyi 
tartaléka van a könyvtárnak,  de az önrész finanszírozásához az önkormányzat  fejlesztési 
tartalékát javasolja.

Tóth Dezső polgármester megfogalmazza a határozati javaslatot, mely szerint a képviselő-
testület támogatja a Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár infrastrukturális helyzetének 
javítását célzó, Közkincs-III. kódszámú pályázat elkészítését és benyújtását. A pályázathoz 
szükséges 450 eFt önrészt, a fejlesztési tartalék terhére biztosítja.

Nemes  Diána Műv.  Ház  vezető  megjegyzi,  hogy a  pályázatot  az  önkormányzatnak  kell 
benyújtania, nem a Művelődési Háznak.

Tóth Dezső polgármester több kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, hogy aki a határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 13 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
166/2007 (IV.25.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy támogatja a Vas Gereben Művelődési Ház és 
Könyvtár  infrastrukturális  helyzetének  javítását  célzó, 
Közkincs-III. kódszámú pályázat elkészítését és benyújtását. A 
pályázathoz  szükséges  450  eFt  önrészt,  a  fejlesztési  tartalék 
terhére biztosítja.

Felhatalmazza  a  Művelődési  Ház  vezetőjét  a  pályázat 
elkészítésére és benyújtására.

Határidő: 2007. május 25.
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Nemes Diána Művelődési Ház vezető

1.9 A Mezőszöv Zrt. kérelme

Tóth  Dezső polgármester  kéri,  hogy  Szilágyi  Gábort,  a  Mezőszöv  Zrt.  vezérigazgatóját 
hívják be az ülésre.

Szilágyi Gábor 15.45 órakor bejön az ülésre 

Tóth Dezső polgármester köszönti Szilágyi Gábort, és ismerteti a Mezőszöv Zrt. kérelmét. 
Felkéri a vezérigazgatót, hogy tegyen szóbeli kiegészítést a testület számára.

Szilágyi  Gábor Mezőszöv Zrt.  vezérigazgató  elmondja,  hogy egy francia multinacionális 
céggel  kerültek  kapcsolatba,  amely  cég  a  második  legnagyobb  gabonakereskedő  vállalat 
Franciaországban, és jelenleg 3 regionális telephelyet szeretne létesíteni Magyarországon. A 
céggel  a  tárgyalások  folyamatban  vannak,  és  nagy  esélye  van  annak,  hogy  az  egyik 
raktárbázisát  Enyingen alakítsa ki  a  cég.  Jelenleg hárman vannak versenyben a projektet 
illetően,  Sárbogárd,  Agárd  és  Enying.  A  beruházó  kérte  annak  a  lehetőségét,  hogy 
iparvágány mellett alakítsák ki a raktárbázist. Ennek a megvalósításához a Mezőszöv Zrt-
nek rendelkezik egy területtel, de a terület rendezési terv besorolása nem teszi alkalmassá a 
tevékenység végzésére. Az elmondottak alapján kéri a terület besorolásának módosítását.

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  az  előterjesztést  és  a  határozati  javaslatot.  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 
167/2007 (IV.25.) számú határozata:
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Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló  
1997.  évi  LXXVIII.  törvény  30/A.  §-a értelmében 
településrendezési  szerződést  köt  a  Mezőszöv  Zrt-vel  (8130 
Enying, Deák F. u. 23. szám alatti székhelyű, képviseli: Szilágyi 
Gábor  vezérigazgató;  a  továbbiakban:  a  cél  megvalósítója), 
amennyiben a cél megvalósítója által, a tárgyi jogszabály 30/A. 
§  (3)  bekezdése  értelmében  készített  tanulmánytervben 
foglaltak  nem  ellentétesek  az  önkormányzat  érdekeivel.  A 
szükséges településrendezési eljárás során felmerülő költségek 
a cél megvalósítóját terhelik.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Tóth Dezső polgármester 10 perc szünetet rendel el.

15.51 órától 16.06 óráig szünet, Szilágyi Gábor távozik az ülésről
Ifj. Szabó Attila és Gebula Béla Ákos képviselők nem érkeztek vissza az ülésre, a képviselők létszáma 
11 fő

2. Pénzügyi Bizottság előterjesztései

Tóth Dezső polgármester felkéri Buza Lajos képviselőt, a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy 
ismertesse a bizottság előterjesztéseit.

2.1 2006. évi normatíva elszámolás

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 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
168/2007 (IV.25.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a 2006. évi normatíva elszámolását az alábbiak 
szerint hagyja jóvá:

Visszafizetési kötelezettség keletkezett:
•50-es  űrlap  A  települési  Önkormányzatok  2006.  évi 

jövedelemkülönbség  mérsékléssel  való  teljeskörű  elszámolásából  (Iparűzési 
adóerőképesség): 1.139.384,-Ft

•55-ös űrlap ÖNHIKI elszámolása miatt: 6.811.000,-Ft
•33-as  űrlap  központosított  előirányzatok  és  egyéb  kötött 

felhasználású támogatások elszámolásából:    624.000,-Ft
Visszafizetés összesen: 8.574.384,-Ft
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Az elszámolásból adódó költségvetési visszatérülés:
•31-es űrlap Normatív állami hozzájárulások elszámolásából az 

önkormányzatnak járó támogatás: 7.170.000,-Ft
Támogatási visszatérülés: 7.170.000,-Ft

Összességében  az  Önkormányzatnak  1.404.384,-Ft 
visszafizetési kötelezettsége keletkezett a 2006.  évi normatíva 
elszámolásából.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

2.2 Kérelmek
A társadalmi szervezetek támogatásáról

Buza Lajos képviselő ismerteti az előterjesztést és az első – a Balatonbozsokért Alapítványra 
vonatkozó – határozati javaslatot.

Tóth  Dezső polgármester  megkérdezi,  hogy  a  balatonbozsoki  Pünkösdi  Vígasságok 
rendezvényre mikor kerül sor?

Venczel Zita képviselő elmondja, hogy május 27-én lesz a rendezvény.

Tóth Dezső polgármester javasolja, hogy akkor határidőnek május 15-e legyen megjelölve a 
jelen és a következő határozatban is. Több kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a 
határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
169/2007 (IV.25.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Balatonbozsokért  Alapítvány  2007.  évi 
működésének támogatására 260.000,- Ft támogatást biztosít.

Felhatalmazza  a  Polgármestert  a  támogatási  szerződés 
megkötésére.

Határidő: 2007. május 15.
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Buza Lajos képviselő ismerteti a második – a Boróka Alapítványra vonatkozó – határozati 
javaslatot.

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

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
170/2007 (IV.25.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy a Boróka Alapítvány 2007. évi működésének 
támogatására 90.000,- Ft támogatást biztosít.

Felhatalmazza  a  Polgármestert  a  támogatási  szerződés 
megkötésére.

Határidő: 2007. május 15.
Felelős: Tóth Dezső polgármester

 
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelme (tájékoztató)

Buza Lajos képviselő tájékoztatja a képviselő-testületet a Pénzügyi Bizottságnak a témában 
hozott döntéséről.

A tájékoztatást a Képviselő-testület szavazás nélkül tudomásul vette.

A háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgálatok iparűzési adó csökkentéssel kapcsolatos 
kérelme (tájékoztató)

Buza Lajos képviselő tájékoztatja a képviselő-testületet a Pénzügyi Bizottságnak a témában 
hozott döntéséről.

Dr. Takács László  aljegyző elmondja, hogy a képviselő-testületnek határozatot kell hoznia 
arra vonatkozóan, hogy a kérelmet hatáskör hiányában a helyi adóhatósághoz átteszik. Kéri, 
hogy az erre vonatkozó előterjesztést vegyék fel a napirendre.

Tóth Dezső polgármester kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki azzal egyetért, hogy 
a háziorvosi és a házi gyermekorvosi szolgálatok iparűzési adó csökkentésével kapcsolatos 
előterjesztést a napirendre felvegyék, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az előterjesztést felvette a napirendre.

Dr. Takács László aljegyző ismerteti a határozati javaslatot.

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

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
171/2007 (IV.25.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  háziorvosok  iparűzési  adó  mérséklésére 
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vonatkozó  kérelmét  hatáskör  hiányában  átteszi  a  helyi 
adóhatósághoz.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

A Művelődési Ház vezetőjének létszámbővítési és a Török Bálint Ált. Iskola vezetőjének 
létszám átcsoportosítási kérelme (tájékoztató)

Buza Lajos képviselő tájékoztatja a képviselő-testületet a Pénzügyi Bizottságnak a témában 
hozott döntéséről.

A tájékoztatást a Képviselő-testület szavazás nélkül tudomásul vette.

A  Szolgáltató  Intézmény  pótelőirányzati  kérelme,  valamint  a  TFB  93/2007.  (IV.17.)  és 
96/2007. (IV.17.) határozataihoz előirányzat biztosítása

Buza Lajos képviselő tájékoztatja a képviselő-testületet a Pénzügyi Bizottságnak a témában 
hozott döntéséről, és ismerteti a határozati javaslatot.

Nagy  József  Ödön képviselő  nem  ért  egyet  a  javaslattal,  véleménye  szerint  a  műfüves 
labdarúgó pálya pályázatának benyújtásakor a testület  egy ígérvényt tett,  onnan a pénzt 
elvonni nem lehet.

Buza  Lajos képviselő  elmondja,  hogy  Nagy  József  Ödön  képviselő  akkori  javaslata  –  a 
Közigazgatási  Hivatal  jelzése  szerint  –  törvénysértő  volt,  mert  2  millió  Ft-ig  a  Pénzügyi 
Bizottság kompetenciája pénzt átcsoportosítani.

Dr. Lelkes Ákos képviselő megjegyzi, hogy a képviselő-testület döntése volt törvénysértő, 
nem Nagy József Ödön képviselő javaslata.

Buza Lajos képviselő elmondja, hogy Nagy József Ödön képviselő javaslatát szavazta meg a 
testület. Amennyiben nem állítják vissza az eredeti állapotot, abban az esetben törvénysértő 
marad a határozat. Ismételten megjegyzi, hogy a Pénzügyi Bizottság kompetenciája 2 millió 
Ft-ig a pénzügyi átcsoportosítás.

Dr.  Takács László aljegyző véleménye szerint  a  műfüves pályával  kapcsolatos  határozat 
nem volt törvénysértő, mivel a pályázatot összességében kell tekinteni, és ebben az esetben 
több mint 20 millió Ft-ról  döntött  a testület.  Elmondja,  hogy a pályázat  benyújtásával  az 
önkormányzat kötelezettséget nem vállalt, bármikor elállhat a pályázattól.

Nyikos István képviselő véleménye szerint át kellene gondolnia a képviselő-testületnek a 
döntését, a 2 millió Ft-ot fontosabb dolgokra is lehetne fordítani.

Nagy József Ödön képviselő elmondja, hogy a műfüves pálya pályázata az OKS bizottság 
előterjesztése volt, ő csak a pályázati pénzre tett javaslatot.

Dr. Lelkes Ákos képviselő elmondja, hogy hajlandó mérlegelni a döntését, de felelősségteljes 
javaslatot szeretne hallani a bizottságoktól.
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Dr. Miljánovits György képviselő elmondja, hogy az ÖNHIKI kapcsán már szóba került az 
önkormányzat helyzete, hogy akár csőd helyzetbe is juthat. Egyetért azzal, hogy a pályázatot 
vonják vissza, és javasolja, hogy tekintse át a képviselő-testület, hogy milyen intézkedéseket 
kell tenniük ahhoz, hogy az önkormányzat működőképes maradjon.

Buza Lajos képviselő elmondja, hogy a pályázat nem az OKS bizottság előterjesztése volt, 
hanem Gebula Béla Ákos képviselő javaslata. Örül a pályázatnak, de akkor ebben az esetben 
az utak és járdák rosszak maradnak.

Dr. Lelkes Ákos képviselő szeretné meghallgatni a témával kapcsolatban Gebula Béla Ákos 
képviselőt. Megkérdezi dr. Takács László aljegyző véleményét az ügyre vonatkozóan.

Dr.  Takács  László aljegyző  elmondja,  hogy  2  millió  Ft-ig  valóban a  Pénzügyi  Bizottság 
hatásköre a pénz átcsoportosítás, de véleménye szerint ebben az esetben egy több mint 20 
millió Ft-os projektről van szó, évente 2 millió Ft-os ütemezéssel. Jelen esetben azonban a fő 
kérdés az, hogy a műfüves pályára vagy az útfelújításokra van szükség?

Tóth Dezső polgármester megkérdezi, hogy az OKS bizottság tárgyalta-e a műfüves pálya 
kérdését? Véleménye szerint ugyanis Gebula Béla Ákos képviselő a bizottság előterjesztését 
tette meg.

Buza Lajos képviselő elmondja, hogy a képviselő-testület a 2007. évi költségvetést elfogadta, 
abban a 2 millió Ft-ról döntöttek, hogy azt útfelújításra fordítják. Ezek után csoportosította át 
ezt az összeget a testület a döntésével a műfüves pálya pályázatára.

Nagy József Ödön képviselő elmondja,  hogy az OKS bizottság tárgyalta a pályázatot,  és 
azután  került  a  testület  elé  a  bizottság  előterjesztésében.  Megjegyzi,  hogy  szerinte  a 
képviselő-testületnek nem lehet kisebb hatásköre,  mint a bizottságoknak,  így a testület is 
átcsoportosíthat pénzösszegeket. Kéri, hogy a testület ne döntsön most a kérdésben, hiszen 
az ügy intézése nem sürgős.

Tóth  Dezső polgármester  megkérdezi,  hogy  mivel  az  OKS  bizottság  elnöke  nincs  jelen 
elnapolják-e a döntést, vagy szavazzanak most a kérdésben?

Dr. Lelkes Ákos képviselő javasolja, hogy az ügyet utálják vissza az OKS bizottságnak, és a 
Pénzügyi Bizottság véleményének ismeretében tárgyalja újra.

Buza  Lajos képviselő  elmondja,  hogy  a  döntéstől  függetlenül  a  Szolgáltató  Intézmény 
elvégzett egy útfelújítási munkát, és a számlát az önkormányzatnak ki kell egyenlíteni.

Mohai Istvánné képviselő javasolja, hogy szavazzanak arról, hogy az ügyet újratárgyalásra 
visszautálják az OKS bizottság számára.

Nagy József Ödön képviselő elmondja, hogy amikor a képviselő-testület döntött, akkor egy 
több mint  20  millió  Ft-os  projektről  döntött,  az  utak állapota ettől  független.  Véleménye 
szerint nem szerencsés dolog egyik ülésen hozni egy döntést, a másik ülésen meg egy azzal 
ellentétes  döntést.  Nem  kellene  összekeverni  a  műfüves  pályát  az  utak  felújításával. 
Mindkettőre meg kell találni a forrást, ami a Pénzügyi Bizottság feladata.
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Buza Lajos képviselő elmondja, hogy jelenleg az önkormányzatnak 85 millió Ft-os működési 
hitele van, és az idei évben az ÖNHIKI támogatás csak 33 millió Ft, vagyis 50 millió Ft-ot az 
önkormányzatnak meg kell oldania valahogy. Véleménye szerint a képviselőknek el kellene 
látogatnia  a  pénzügyi  bizottsági  ülésekre,  ahol  megtárgyalhatnák  az  egyes  kérdéseket. 
Elmondja, hogy úgy tudja, hogy az OKS bizottság csak tárgyalta a műfüves pálya kérdését, 
de nem döntött benne.

Tóth  Dezső polgármester  több  hozzászólás  nem  lévén  kéri,  hogy  aki  Mohai  Istvánné 
képviselő  javaslatával  egyetért  –  hogy  a  kérdést  utalják  vissza  az  OKS  bizottságnak 
újratárgyalásra – kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
172/2007 (IV.25.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  műfüves  labdarúgópálya  megvalósítására 
irányuló  pályázatot,  újratárgyalásra  visszautalja  az  Oktatási-, 
Kulturális és Sportbizottság számára.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Gebula Béla Ákos OKS elnöke

A T- Mobile Rt. iparűzési adó visszatérítése iránti kérelme

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 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
173/2007 (IV.25.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  az  1/2006.  (I.25.)  számú  határozatát 
hatályában fenntartja.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

A TFB 97/2007. (IV.17.) számú határozatához előirányzat biztosítása

Buza Lajos képviselő ismerteti az előterjesztést és 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 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
174/2007 (IV.25.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Fejérvíz  Zrt.  2007.  évi  fejlesztésekre 
vonatkozó  javaslatait  forrás  hiányában  nem  tudja 
megvalósítani.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

A 0238/12/A/4 hrsz-ú ingatlan megvásárlása (tájékoztató)

Buza Lajos képviselő tájékoztatja a képviselő-testületet a Pénzügyi Bizottságnak a témában 
hozott döntéséről.

A tájékoztatást a Képviselő-testület szavazás nélkül tudomásul vette.

A személyes gondoskodást nyújtó intézmény kialakításának többletköltsége

A témában a Képviselő-testület az 1.3 napirendi pontnál már döntést hozott.

A kitüntetésekhez járó jutalomösszeg előirányzat biztosításának lehetősége (tájékoztató)

Buza Lajos képviselő tájékoztatja a képviselő-testületet a Pénzügyi Bizottságnak a témában 
hozott döntéséről.

A tájékoztatást a Képviselő-testület szavazás nélkül tudomásul vette.

A Regio Regia kiadványhoz előirányzat biztosítása (tájékoztató)

Buza Lajos képviselő tájékoztatja a képviselő-testületet a Pénzügyi Bizottságnak a témában 
hozott döntéséről.

A tájékoztatást a Képviselő-testület szavazás nélkül tudomásul vette.

Tóth Dezső polgármester megjegyzi, hogy a Pénzügyi Bizottság ülését követően, telefonon 
értesítette a Regio Regia szerkesztőségét a döntésről.
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2.3 Adatkérés

Buza Lajos képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Dr.  Takács László aljegyző megkérdezi,  hogy konkrétan milyen határozatokra gondolt  a 
bizottság, mert a határozati javaslat szerint ez több mint 2000 határozatot jelent? Megkérdezi, 
hogy megfelel-e a bizottság számára, ha elektronikus formában kapják meg a határozatokat?

Buza  Lajos képviselő  elmondja,  hogy  azokat  a  határozatokat  szeretnék  megkapni, 
amelyeknek jelenleg is pénzügyi kihatásai vannak az önkormányzat működésére.

Dr.  Takács  László aljegyző  elmondja,  hogy  ilyen  módon  nem  tudja  megszűrni  a 
határozatokat. Megkérdezi, hogy megfelel-e az, ha az összes határozatot eljuttatja a Pénzügyi 
Bizottság számára elektronikus formában?

Nagy József Ödön képviselő elmondja, hogy 2002-től az összes határozat és rendelet Enying 
város  honlapján  megtalálható.  Ha  ezeken  kívül  van  szüksége  valakinek  valamilyen 
határozatra, akkor be kell mennie a hivatalba és manuális módon meg kell keresnie.

Mohai Istvánné képviselő véleménye szerint, ha valaki valamivel nincs tisztában, részt kell 
vennie az üléseken, és kérdeznie kell.

Nagy  József  Ödön képviselő  véleménye  szerint  a  2002.  év  előtti  határozatok  már  nem 
befolyásolják a 2007.  évi  költségvetést,  így azokra nincs  is  szükség.  Egyetért  azzal,  hogy 
elektronikus formában, lemezen kapják meg a képviselők a határozatokat,  így nem jelent 
nagy költséget. Megjegyzi, hogy személy szerint neki nincs szüksége a határozatokra ilyen 
formában.

Dr.  Lelkes  Ákos képviselő  véleménye  szerint,  ha  valakinek  problémája  van  valamelyik 
határozattal kapcsolatban, azt meg kell kérdeznie. Elmondja, hogy amikor neki kérdése volt 
valamivel kapcsolatban, mindig egy napon belül választ kapott a hivatalban dolgozóktól. 
Véleménye szerint együttműködésre kell törekedni.

Buza Lajos képviselő elmondja, hogy a határozati javaslat azért született meg, mert amikor 
például a munkaruha juttatásról,  vagy a nyelvpótlékról  kérdezik az új  képviselőket,  nem 
tudnak pontos választ adni. A javaslat elsősorban az új képviselők érdekében született.

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy az új képviselők bármikor bejöhetnek a hivatalba, 
és választ kapnak a kérdéseikre.

Nagy József Ödön képviselő kéri a Pénzügyi Bizottságot, hogy gondolja át a kérését, hogy az 
milyen plusz munkát jelent a hivatal számára! Megjegyzi, hogy a kérés értelmét nem látja.

Dr.  Takács  László aljegyző  elmondja,  hogy  a  hivatal  természetesen  teljesíti  a  Pénzügyi 
Bizottság  kérését,  elektronikus  adathordozón,  illetve  a  meglévő  papír  formátumban  a 
bizottság rendelkezésére bocsátják a határozatokat. 
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2.4 Bizottsági ellenőrzés kitűzése (tájékoztató)

Buza Lajos képviselő tájékoztatja a képviselő-testületet a Pénzügyi Bizottságnak a témában 
hozott döntéséről.

A tájékoztatást a Képviselő-testület szavazás nélkül tudomásul vette.

Buza Lajos képviselő jelzi,  hogy a Pénzügyi Bizottságnak van még egy rendeletmódosító 
javaslata a 2007. évi költségvetési rendelet 15. § (20) bekezdésére vonatkozóan.

Tóth Dezső polgármester jelzi, hogy az előterjesztést napirendre kell venni. Kéri, hogy aki 
azzal egyetért, hogy az előterjesztést a napirendre felvegyék, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az előterjesztést felvette a napirendre.

2.5 Törvényességi észrevétel a 2007. évi költségvetési rendelet 15. § (20) bekezdésével 
kapcsolatban

Buza Lajos képviselő ismerteti az előterjesztést és a rendeletmódosító javaslatot.

Dr. Takács László aljegyző megjegyzi, hogy a javaslattal a képviselő-testület a saját kezét 
köti  meg,  amit  feleslegesnek  tart,  hiszen  minden  esetben  a  jutalmakról  a  képviselő-
testületnek kell döntenie.

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

A Képviselő-testület  6  igen  szavazattal,  5  ellenszavazattal,  tartózkodás  nélkül  a  rendeletmódosító  
javaslatot nem fogadta el.

Buza Lajos képviselő megjegyzi, hogy a szavazás értelmében törvénysértő marad a rendelet.

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy a következő testületi ülésen, hatályon kívül kell 
helyezni a kérdéses bekezdést.

Buza  Lajos képviselő  megjegyzi,  hogy  ő  nem  fogja  megszavazni  a  bekezdés  kivételét  a 
rendeletből.

Dr. Lelkes Ákos képviselő javasolja, hogy most szavazzák meg a bekezdés visszavonását.

Dr. Takács László aljegyző elmondja, hogy ezt nem lehet jelen pillanatban megtenni, mivel a 
rendeletmódosításhoz, minden esetben írásos előterjesztésre van szükség. Megjegyzi, hogy a 
Közigazgatási Hivatal észrevétele szerint nem a megfogalmazott szándék volt törvénysértő, 
hanem csak maga a megfogalmazás.

3. Településfejlesztési Bizottság előterjesztései

Tóth  Dezső polgármester  felkéri  Bíró  Attila  képviselőt,  a  Településfejlesztési  Bizottság 
elnökét, hogy ismertesse a bizottság előterjesztéseit.
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3.1 Az Enying, Marosi u. 14. szám alatti ingatlannal kapcsolatos ügyek

Bíró Attila képviselő ismerteti az előterjesztést és az első határozati javaslatot.

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

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
175/2007 (IV.25.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy megbízza a polgármestert, hogy a 1226 hrsz-ú, 
a  valóságban  Enying,  Marosi  u.  14.  szám  alatti  ingatlan 
megvételére vonatkozóan tárgyalásokat folytasson Rácz István 
Csajág, Kossuth u. 19. szám alatti ingatlantulajdonossal.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester

 Bíró Attila képviselő ismerteti a második határozati javaslatot.

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

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
176/2007 (IV.25.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  az  enyingi  1226  hrsz-ú,  valóságban  Enying, 
Marosi u. 14. szám alatt található Rácz István Csajág, Kossuth u. 
19. szám alatti lakos tulajdonában lévő, összedőlt épületet nem 
tudja felújítani, illetve az épület helyett másik lakást nem tud 
biztosítani  Raffael  Józsefné  Enying,  Marosi  u.  16.  szám alatti 
lakos részére.

Határidő: 2007. május 15.
Felelős: Tóth Dezső polgármester

3.2 A Városi Polgárőrség gépjármű tárolás iránti kérelme

Bíró Attila képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.
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Botos Sándor  képviselő elmondja, hogy a Polgárőrség már tárgyalt az Enyingi Mezőszöv 
Zrt-vel, és ők biztosítanak egy garázst a gépjármű számára, így a kérdés megoldódott.

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

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
177/2007 (IV.25.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Városi  Polgárőrség  gépjárműjének 
tárolásához nem tud megfelelő garázst biztosítani.

Határidő: 2007. május 15.
Felelős: Tóth Dezső polgármester

3.3 Raffael Ibolya vastartály kiemelési kérelme

Bíró Attila képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot, és javasolja, hogy 
folyamatos határidő legyen megadva.

Dr.  Takács  László aljegyző  elmondja,  hogy  utánanézett  a  kérdés  jogi  hátterének,  mely 
szerint  az  éghető  folyadékok  és  olvadékok  tárolótartályairól  szóló  11/1994.  számú  rendelet  11.  
szakasza szerint, a 2. § (1) és (10) bekezdés alapján ”… A bejelentési kötelezettség a tároló létesítmény  
tulajdonosát  terhelik.  A  véglegesen  megszűnt  tárolótartály  esetén,  amennyiben  a  létesítmény  
tulajdonosa  nem  azonos  a  tartály  elhelyezésére  szolgáló  terület  tulajdonosával,  a  bejelentési  
kötelezettség a terület tulajdonosát terheli.” Elmondja, hogy a rendelet alapján Raffael Ibolyának 
nem  lesz  joga  beszerezni  a  szakhatósági  engedélyeket,  mivel  a  tartály  tulajdonosa  nem 
elérhető, a terület pedig, ahol a tartály található az önkormányzat tulajdona. Az engedélyek 
beszerzése az önkormányzat kötelezettsége és költsége, de a költségek valószínűleg több 100 
eFt-ot fognak kitenni, így véleménye szerint a határozathozatalnál körültekintően kell eljárni. 

Nagy  József  Ödön képviselő  javasolja,  hogy  amennyiben  a  kérelmező  átvállalja  a 
költségeket, abban az esetben a testület dönthet úgy, hogy hozzájárul a tartály kiemeléséhez.

Dr.  Takács László aljegyző elmondja,  hogy egyrészről  az engedélyezés pontos költségeit 
nem  tudják,  másrészről  a  teljes  eljárást  a  hivatalnak  kell  végigvinnie.  Javasolja,  hogy  a 
kérelmező 1 millió Ft letétet biztosítson, és akkor a Polgármesteri Hivatal vállalja a vastartály 
kiemelésével kapcsolatos engedélyek beszerzését.

Dr. Miljánovits György képviselő megkérdezi, hogy mi az oka annak, hogy Pajor úrral nem 
sikerült felvenni a kapcsolatot?

Dr. Takács László aljegyző elmondja, hogy egy szerződést sikerült beszereznie a hivatalnak. 
A jogszabály szerint a terület tulajdonosát terheli a bejelentési kötelezettség, de nem sikerült 
fellelni az illetőt, akire ráterhelhetik a költségeket, így elakadt a dolog intézése.
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Tóth Dezső polgármester javasolja, hogy jelen pillanatban ne döntsenek a kérelmet illetően, 
hanem vizsgálják még meg a körülményeket, a kérelmet vegyék le a napirendről. Kéri, hogy 
aki a javaslatával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal a kérelmet levette a napirendről.

3.4 A Batthyányi kastély vízhasználati költség megfizetése

Bíró Attila 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 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
178/2007 (IV.25.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a Batthyány kastély előtti és belső udvari park 
karbantartása során keletkezett 380 m3 vízhasználat költségét, 
247.654,-Ft  összeget  nem  áll  módjában  a  Fejér  Megyei  Szent 
György  Kórház  részére  megfizetni,  mivel  mind  a  kivitelező, 
mind  az  önkormányzat  külön  almérőt  használt,  így  az 
önkormányzat vízfogyasztása kimutatható.

Határidő: 2007. május 15.
Felelős: Tóth Dezső polgármester

3.5 Az enyingi 1312/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó megbízás

Bíró Attila képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Buza Lajos képviselő véleménye szerint az ingatlanra nincs szüksége az önkormányzatnak, 
nincs rá pénze.

Mohai Istvánné képviselő megkérdezi, hogy az ingatlan felbecsülése valóban pénzbe kerül-e 
az önkormányzatnak, mert a bizottsági ülésen azt mondták, hogy nem?

Dr. Takács László aljegyző elmondja, hogy valójában a Polgármesteri Hivatalt kérték fel az 
értékbecslés elvégzésére, az értékbizonyítvány kiállítása nem okoz költséget.

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

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot  
hozta:
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Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
179/2007 (IV.25.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  felkéri  Enying  Város  Jegyzőjét,  hogy  Fenyő 
István  és  Fenyő  Istvánné  tulajdonában  lévő  enyingi  1312/1 
hrsz-ú, valóságban Enying, Kossuth u. 47. szám alatti ingatlanra 
vonatkozó adó és értékbizonyítványt készíttesse el.

Határidő: 2007. május 15.
Felelős: Szörfi István jegyző

3.6 Sziládi Béla vételi ajánlata

Tóth Dezső polgármester ismerteti Sziládi Béla, a 1021 hrsz-ú földrészletre vonatkozó vételi 
ajánlatát.

Nyikos István képviselő megkérdezi, hogy mekkora területről van szó?

Tóth  Dezső polgármester  válaszul  elmondja,  hogy  590  m2-ről.  Elmondja,  hogy  a 
Településfejlesztési  Bizottság  a  következő  testületi  ülésre  határozati  javaslatot  fog 
előterjeszteni az ajánlattal kapcsolatban.

4. Oktatási-, Kulturális és Sportbizottság előterjesztései

Tóth  Dezső polgármester  elmondja,  hogy  mivel  Gebula  Béla  Ákos  képviselő,  az  OKS 
bizottság elnöke egyéb elfoglaltsága miatt  nem tud jelen lenni  a  testületi  ülésen,  ő  fogja 
ismertetni a bizottság előterjesztéseit.

4.1 Közoktatási intézmények Minőségirányítási Programjának kiegészítése

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

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
180/2007 (IV.25.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Szirombontogató  Óvoda  ellenőrzési  és 
értékelési  rendszerét  –  mely az  intézményi  minőségirányítási 
program  új  fejezete  lesz  –  a  melléklet  szerinti  formában  és 
tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester
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Tóth Dezső polgármester ismerteti a Török Bálint Általános Iskolára vonatkozó határozati 
javaslatot.  Kérdés,  hozzászólás nem lévén kéri,  hogy aki  a  határozati  javaslattal  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
181/2007 (IV.25.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy a Török Bálint  Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola ellenőrzési és értékelési rendszerét – mely az 
intézményi  minőségirányítási  program  új  fejezete  lesz  –  a 
melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  Bocsor  István  Gimnáziumra  vonatkozó  határozati 
javaslatot.  Kérdés,  hozzászólás nem lévén kéri,  hogy aki  a  határozati  javaslattal  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
182/2007 (IV.25.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Bocsor  István  Gimnázium  ellenőrzési  és 
értékelési  rendszerét  –  mely az  intézményi  minőségirányítási 
program  új  fejezete  lesz  –  a  melléklet  szerinti  formában  és 
tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

4.2 A közoktatási intézmények átvilágítása

Tóth Dezső polgármester ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Nagy József Ödön képviselő véleménye szerint szakértő megbízása csak pénzkidobás, nincs 
rá  szükség.  Nem  az  összeg  nagyságát  kifogásolja,  hanem  a  szakértő  felkérésének  a 
szükségességét.  Véleménye  szerint  a  képviselő-testületnek  kell  eldöntenie,  hogy  milyen 
legyen  az  intézményrendszere.  Megjegyzi,  hogy  mindegyik  oktatási  intézményvezető, 
közoktatási  szakvizsgával  rendelkezik,  így  ők  is  tisztában  vannak  vele,  hogy  az 
intézményeknél mire van szükség.

Mohai Istvánné képviselő elmondja,  hogy a határozati  javaslat  szerinti  április  26-ával  az 
átvilágítást elkezdeni nem lehet, mert azt előtte az illetékes minisztériumba be kell jelenteni. 
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Emellett májusban a Török B. Ált. Iskolában országos kompetenciamérések lesznek, utána 
pedig a nyári szünet, ami alatt az átvilágítást nem lehet végezni. Véleménye szerint 2007. 
szeptemberéig a szakértői munkát elkezdeni nem lehet, előbb kellett volna a bizottságnak 
erről  döntenie.  Megjegyzi,  hogy  Enyingen  6  közoktatási  szakértői  vizsgával  rendelkező 
embert  ismer,  de  egyetlen  egyszer  sem  hívták  meg  őket,  hogy  megbeszélhessék  az 
intézményrendszer működését.

Dr.  Miljánovits  György képviselő  megkérdezi,  hogy  mit  vár  a  testület  a  vizsgálat 
eredményétől?  Véleménye szerint  a  problémákat a képviselő-testületnek kell  megoldania, 
hogy tudja működtetni az intézményeit.

Buza  Lajos képviselő  elmondja,  hogy  a  képviselő-testület  gazdaságosabb  működtetést 
szeretne elérni, amit szakértő tud megvizsgálni és javasolni. Mivel a bizalom nincs meg az 
intézményvezetők  és  a  testület  között,  hogy konszenzuson alapuló  döntéseket  hozzanak 
meg, így a külső szakértő feladata lesz,  hogy leírja azokat a szakmai javaslatait,  amelyek 
alapján az önkormányzat gazdaságosabban tudja majd működtetni az oktatási intézményeit.

Mohai Istvánné képviselő elmondja, hogy az intézményvezetőket a bizottságok soha nem 
hívták össze,  hogy javaslatot tehessenek a gazdaságosabb működés érdekében, a bizalom 
hiányzik az intézményvezetők felé. Elmondja, hogy ő mindig kérte, és most is kéri, hogy az 
oktatási intézmények vezetőit hívják meg a bizottsági ülésekre, amikor az oktatást vagy az 
intézményeket  érintő  kérdésekről  van  szó.  Véleménye  szerint  az  önkormányzatnak  a 
gazdaságos működtetés  mellett  a  színvonalas  oktatás  biztosítása is  feladata  és érdeke,  és 
kötelező feladata.  Kéri,  hogy ezzel kapcsolatban olyan döntések szülessenek, ami a város 
érdekét szolgálja, és egyben kéri, hogy adjon a testület bizalmat az intézményvezetőknek.

Dr. Miljánovits György képviselő véleménye szerint kettős érdek működik,  egyrészről  a 
kényszer, hogy a költségvetést valamilyen módon stabilizálják, másrészről azok a dolgok, 
amit az Enyingen élő emberek szeretnének. A két érdek a legtöbb esetben ellentétes, de meg 
kell  beszélni  együttesen,  a  képviselőknek  és  az  intézményvezetőknek  közösen,  mert  a 
jelenlegi helyzetben, mínuszos költségvetéssel nem tudja az önkormányzat működtetni sem 
az óvodát, sem az iskolát, sem semelyik intézményét. El kell kerülni azt a helyzetet, hogy 
esetleg  egy  csődbiztos  mondja  meg,  hogy melyik  nem kötelező  feladatot  ne  végezze  az 
önkormányzat. Ehhez kéri,  hogy az elkövetkezendő két hónapban szülessen arról döntés, 
hogy hogyan fogja az önkormányzat átalakítani az intézményrendszerét.   

Buza  Lajos képviselő  véleménye  szerint  csak  finanszírozható  intézményeket  képes  az 
önkormányzat működtetni, de a költségvetés az intézmények jelenlegi működését nem tudja 
finanszírozni, így megszigorításokra szükség van. Egyik intézményvezető sem adott olyan 
komoly  javaslatot,  amelynek  során  több  millió  forintos  megtakarítást  érhetnének  el  az 
intézményeknél. Ezért van szükség a szakértőre, aki felméri a lehetőségeket.

Mohai Istvánné képviselő elmondja, hogy a közös megbeszélések során több 10 millió Ft-tal 
csökkentették  a  költségvetést,  és  azóta  is  folyamatosan  azon  van  ő  is  és  a  többi 
intézményvezető is,  hogy csökkentsék a költségeket, és gazdaságosabban működtessék az 
intézményeket.

Dr. Miljánovits György képviselő véleménye szerint az intézményvezetők segítsége sajnos 
nem volt elegendő. Az önkormányzatnak az a feladata, hogy tisztázza, hogy milyen összeget 
tud biztosítani az intézmények számára, utána pedig az adott intézmény vezetőjével meg 
kell beszélni,  hogy az adott pénzből hogyan tudja működtetni az intézményt. Véleménye 
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szerint  már  jól  látható,  hogy  a  jelenlegi  költségvetés  nem  jó,  és  senki  nem  fog  abban 
segítséget nyújtani a városnak, hogy a problémáit megoldja.
 
Tolnai  Zsuzsanna Óvoda  vezető  elmondja,  hogy  mindezidáig,  mindig  felelősségteljesen 
gondolták át az intézmények feladatait. Véleménye szerint az oktatási intézmények a város 
alapjait jelentik, nem leépíteni kellene, hanem előre haladni, az előre lépést kellene szem előtt 
tartani.  Úgy gondolja,  hogy oktatási  intézmények a költségvetésükből eddig is  sok plusz 
szakmai  feladatot  elláttak,  az  előre  lépés  pedig  minden  település  számára  adott,  csak 
mindenki másképp oldja meg, valaki társulásokkal, vagy kistérségi kapcsolatokkal, de nem 
feltétlenül leépítéssel.

Dr.  Miljánovits  György képviselő  elmondja,  hogy  országszerte  mindenhol  leépítések 
vannak, és jelenleg nem lát plusz lehetőségeket, hogy pénzt biztosítsanak az intézmények 
számára.

Mohai Istvánné képviselő elmondja, hogy a környező kis létszámú iskolák kénytelenek a 
nagyobb iskolákhoz csatlakozni, de Enyingen egy 450 fős, kötelező feladatot ellátó általános 
iskoláról, egy körülbelül 250 fős óvodáról és egy több mint 300 fős gimnáziumról van szó, 
nem  kis  létszámú intézményekről.  Mindegyik  intézmény  szakmailag  magas  színvonalon 
képviseli  a  várost,  jelenleg  is  az  általános  iskolában  bemutató  órát  tartottak  20,  más 
településről  érkezett  pedagógusnak.  Megkérdezi,  hogy milyen lépéseket  tett  a  képviselő-
testület  arra  vonatkozóan,  hogy  előrefele  haladjon  az  oktatás?  Mint  intézményvezető, 
vezetése során mindig felelősségteljesen döntött, ha leépítésre volt szükség, akkor elküldött 
dolgozókat, és továbbra is így fog eljárni.

Dr. Miljánovits György képviselő elmondja, hogy két lehetősége van az önkormányzatnak, 
vagy  bevételhez  jut,  vagy  a  kiadásait  csökkenti.  A  képviselő-testületnek  pénzt  kell 
biztosítania  az  intézményei  működéséhez,  olyan  szinten,  ahogy  azt  az  intézményvezető 
működtetni  szeretné,  vagy  ha  ezt  nem  tudja  végrehajtani,  akkor  a  működésből  kell 
visszavenni.  Jelenleg  a  kormányzati  politika  is  megszorító  intézkedéseket  vezet  be,  a 
lakossági terheket növelik, és a feltételek rosszabbodnak. A város szintjén is megszorítani 
kell,  lehet, hogy kevesebb óvodai helyet tudnak majd biztosítani, vagy nagyobb létszámú 
iskolai  csoportokat  kell  kialakítani,  de  ezt  a  szakembernek  kell  eldönteni.  Úgy gondolja, 
hogy jelenleg nem tud az önkormányzat annyi pénzt biztosítani az intézmények számára, 
amennyit a vezetők szeretnének.

Tóth  Dezső polgármester  megjegyzi,  hogy  ő  is  több  oktatási  szakértőt  ismer  Enyingen, 
akiket  meg  lehetne  hallgatni  az  átvilágítással  kapcsolatban,  de  jelenleg  a  határozati 
javaslatról  kell  döntenie  a  testületnek.  Több  hozzászólás  nem  lévén,  kéri,  hogy  aki  a 
határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület  4  igen szavazattal,  6  ellenszavazattal,  1  tartózkodással  az  alábbi  határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
183/2007 (IV.25.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  közoktatási  intézményeinek  törvényességi, 
gazdálkodási és szakmai szempontból való átvilágítására nem 
kéri fel az Oktatási-, Kulturális és Sportbizottság által javasolt 

25



Németh  Tamásné  (Győrszentiván,  Ősi  u.  14.)  közoktatási 
szakértőt.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

5. Vegyes ügyek

Tóth Dezső polgármester felkéri Buza Lajos képviselőt a tájékoztató ismertetésére.

5.1 Egészségügyi Szakrendelővel kapcsolatos tájékoztató

Buza Lajos képviselő elmondja, hogy a Medical Center Kft. áprilisban megküldte az ajánlatát 
az  egészségügyi  szakrendelőre  vonatkozóan.  Jelenleg  két  társaság  van,  akik  a  járóbeteg 
szakrendelést  üzemeltetni  szeretnék,  véleménye  szerint  a  Medical  Center  Kft.  ajánlata 
lehetne a kiút a működtetés jobbá tételéhez. Azonban vannak kérdések, amiket a testületnek 
meg kellene tárgyalnia ahhoz, hogy a cég az ajánlati árat meghatározhassa. Ilyen kérdések 
például  az  orvos  technológia  megtervezése,  épülettervezés,  kórház-technológia,  szabad 
kapacitások tervezése, így javasolja, hogy két héten belül a testület informális ülésen döntsön 
ezekről a kérdésekről.

Nagy József Ödön képviselő, mint a megyei közgyűlés Egészségügyi Bizottságának tagja 
felhívja a képviselők figyelmét, hogy az egészségügyi szakrendelő működtetése nem a város, 
hanem  Fejér  Megye  Önkormányzatának  a  feladata,  a  képviselő-testület  dolga  jelen 
pillanatban  csak  annyi,  hogy  a  lehetőségekről  tájékoztatja  a  megye  illetékes  vezetőségét. 
Balssai  István  úr,  a  Megyei  Közgyűlés  alelnöke  nyilatkozta  azt,  hogy  az  enyingi  és  a 
sárbogárdi rendelőintézet felújításában a megye közre fog működni. Elmondja, hogy a két 
cég ajánlata közül csak az egyiket tartja komolynak, de a Megyei Szent György Kórházat és a 
Megyei Önkormányzatot  a tervezésből kihagyni nem célszerű.  Véleménye szerint először 
kistérségi szinten kellene megtárgyalni a szakrendelő sorsát, bár szerinte a kistérség nem fog 
semmiben hozzájárulni a megvalósításhoz, így a városnak egyedül kellene eljárnia, de csakis 
a Megyei Közgyűlés bevonásával, mivel jelenleg ők működtetik a rendelőt.
 
Buza Lajos képviselő véleménye szerint először a testületnek kell eldöntenie, hogy mit akar, 
megfelelő-e  a  jelenlegi  rendelő  működése,  vagy  jobbat  szeretnének.  Szerinte  a  rendelő 
jelenlegi  működése  nem  megfelelő,  így  továbbra  is  fenntartja,  hogy  két  héten  belül  egy 
megbeszélés során döntsenek a kérdéseket illetően. Elmondja, hogy a tárgyalásokból nem 
kívánnak senkit kizárni, csak szerinte első lépésben a testületnek kell döntenie arról, hogy 
mit kíván megvalósítani.

Tóth  Dezső polgármester  javasolja,  hogy  a  viták  lezárása  érdekében,  tartsanak  egy 
megbeszélést a közeljövőben az összes érintett részvételével.

Dr.  Lelkes  Ákos képviselő  elmondja,  hogy  szerinte  az  enyingi  szakrendelő  működése 
szakmailag  megfelelő,  bár  lehet,  hogy  gazdaságilag  nem  a  legjobb  módon  működik.  A 
járóbeteg ellátással kapcsolatos feltételeket képviselő-testületi határozat szabja meg, így ha 
változtatni  szeretnének,  akkor  az  Egészségügyi  Bizottság  tárgyalja  meg,  és  a  változtatás 
menetét dolgozza ki. Elmondja még, hogy az ügyről tárgyalni nem lehet olyan módon, hogy 
az enyingi rendelőintézetben dolgozó orvosokat kihagyják a tárgyalásokból. Kéri, hogy az 
egészségügyi kérdésekkel döntően olyanok foglalkozzanak, akik értenek hozzá.
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Dr. Miljánovits György képviselő elmondja, hogy a rendelőintézetben az orvosoknál évente 
körülbelül  50  ezer  beteg  fordul  meg,  a  háziorvosoknál  közel  ugyanennyi.  A  háziorvosi 
rendelésnél  a  betegek 95 %-át  helyben ellátják az orvosok,  és  csak a fennmaradó 5 %-ot 
küldik  tovább  szakrendelésre.  A szakrendelésekre  küldött  betegeknek a  várakozási  ideje 
rövidebb,  mint  Székesfehérváron,  így  véleménye  szerint  a  rendelő  jól  működik,  a 
kistérségben  is  meg  vannak  vele  elégedve.  Kéri,  hogy  mielőtt  valaki  minősítene  egy 
intézményt vagy egy szakmát, akkor a tényeket se hagyja figyelmen kívül. Javasolja, hogy ha 
a bizottság újratárgyalja az egészségügyi kérdéseket, akkor a változtatások megvitatásánál az 
érintettek véleményét is kérjék ki.

Buza  Lajos képviselő  örül,  hogy képviselőtársai  meg vannak  elégedve  a  szakrendelések 
működésével, de véleménye szerint az igazi probléma azzal van, ami jelenleg nem működik, 
például  a  bőrgyógyászattal.  Megjegyzi,  hogy  a  Medical  Center  Kft-hez  szervezett 
látogatásnál  két  orvos  képviselőtársa  nem  volt  jelen,  nem  érdekelte  őket,  hogy  hogy 
működik egy magántulajdonban lévő, profi szakrendelő. Véleménye szerint a dolog lényege 
az, hogy magántőkét vonjanak be az egészségügyi szakrendelő kialakításába, hogy ezáltal 
jobb feltételekkel tudjon működni a jelenleginél.

Dr. Takács László aljegyző elmondja, hogy véleménye szerint a Medical Center Kft.  nem 
akar befektetni csak egy ajánlatot tett, de fontos lenne, hogy a képviselő-testület megtárgyalja 
az  ajánlatot,  mert  az  elkészített  tanulmánytervezetet  lobbyanyagként  vagy  pályázati 
anyagként a későbbiekben hasznosítani tudnák. 

Dr.  Lelkes  Ákos képviselő  sértőnek  találja  Buza  Lajos  képviselő,  az  orvosok 
érdektelenségére  vonatkozó  megjegyzését,  és  elmondja,  hogy  távolmaradásának  oka 
egyrészről az volt, hogy munkája során már több, a Medical Center Kft. rendelőjéhez hasonló 
szakrendelőt látott, ismeri annak szakmai és gazdasági működésének feltételeit, másrészről a 
látogatás időpontjában éppen az enyingi betegeket látta el a szakrendelésen.

Dr. Miljánovits György képviselő véleménye szerint mindenki szívesebben dolgozik jobb 
körülmények  között,  de  be  kell  látni,  hogy  jelenleg  a  magyar  egészségügyi  ellátásban 
szűkösek a források. A látogatással kapcsolatban elmondja, hogy ő is látott már a Medical 
Center  Kft.  rendelőjéhez  hasonló  szakrendelőt,  azért  maradt  távol.  Az  egészségügyi 
szakrendelő  működtetésénél,  a  feltételek  javításánál  alapvető  kérdés  az,  hogy  a  Megyei 
Egészségbiztosítási  Pénztár  biztosít-e  több  pénzt  a  Fejér  Megyei  Kórház  számára.  A 
bőrgyógyászati szakrendeléssel kapcsolatban elmondja, hogy a kórház a szakrendeléseknél 
napi 20 beteg ellátását engedélyezi, így heti egy alkalommal, amikor négy óra alatt 80 beteg 
jelenik meg, hatásosan a bőrgyógyászatot működtetni nem lehet. Nem az egészségügyben 
dolgozók  tehetnek  a  jelenlegi  helyzetről,  hanem  azok,  akik  a  rendeleteket  alkotják. 
Véleménye  szerint  a  jobb  egészségügyi  ellátás  feltételeit  a  megyei  kórháznak  kell 
megoldania.

Gál  Balázs képviselő  elmondja,  hogy  vállalkozók  egy  csoportja  jelentkezett,  azzal  a 
szándékkal,  hogy  jobbá  teszik  az  egészségügyi  központot.  Véleménye  szerint  ezt  a 
lehetőséget meg kellene vitatni az egészségügyi dolgozók és a kistérség bevonásával, és a 
vállalkozói csoportot nem kellene hitegetni, hanem választ kellene számukra adni. Javasolja, 
hogy rövid időn belül tűzzék újra napirendre a kérdés megvitatását.
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Venczel Zita képviselő egyetért Gál Balázs képviselő véleményével, a szakmai fórumot nem 
akarja  megkerülni  senki,  csak  mivel  az  önkormányzatnak  nincs  elég  tőkéje,  magántőke 
bevonásával szeretnék jobbá tenni az egészségügyi ellátást.

Dr.  Lelkes  Ákos képviselő  elmondja,  hogy  az  egészségügyi  ellátást  vagy  az  Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár, vagy a beteg fizeti meg. Az OEP által nyújtott finanszírozás a 
székesfehérvári Szent György Kórházhoz érkezik be, Enyingre az összeg nem jut el. Abban 
az esetben, ha vállalkozót vonnak be a rendelő működtetésébe, akkor a betegnek kell fizetnie 
akár 5-10 eFt-os vizitdíjat is. Ha ezt szeretné a testület, akkor kéri, hogy tárgyalja végig az 
Egészségügyi Bizottság, tárgyalják meg a megyei kórházzal a változásokat,  mert pénzhez 
csak ilyen módon lehet jutni.  A bőrgyógyászati szakrendeléssel kapcsolatban megkérdezi, 
hogy mit  tett  a képviselő-testület annak érdekében, hogy ne szűnjön meg, tárgyaltak-e a 
kórház gazdasági igazgatójával a lehetőségekről?

Dr. Miljánovits György képviselő kéri, hogy mindenki tárgyilagosan vizsgálja meg a dolgot. 
Elmondja, hogy azok, akik pénzt fektetnek be az egészségügybe, hasznot is akarnak belőle 
látni.  Az  ügyelet  működtetésével  megbízott  Emergency  Servic  Kft.  esetében  is,  az 
önkormányzat adja a tőkét, abból a Kft. működteti az ügyeletet és a hasznot pedig leveszi.

Buza Lajos képviselő elmondja,  hogy a Medical  Center  Kft-nél  történt  látogatásuk során 
elmondták, hogy a rendelőben, a XVII.  kerületben élőket kötelezően ellátják,  az ellátásért 
teljes egészében az OEP fizet. Ugyanígy működne az enyingi kistérség esetében is, az itt élők 
ingyen  vehetnék  igénybe  az  egészségügyi  szolgáltatásokat.  Ha  a  kistérségen  kívülről 
érkeznek betegek, akkor ők teljes térítési díjat fizetnek, ebből, illetve az egynapos sebészetből 
van a rendelőnek haszna. Véleménye szerint, ha Budapesten tud nyereségesen működni egy 
ilyen szakrendelő, akkor Enyingen is.

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy a párbeszéd folytatódni fog a kérdést illetően és a 
napirendi pontot lezárja. Megköszöni a televízió nézők figyelmét és 18.00 órakor a nyílt ülést 
bezárja.

Enying, 2007. május 2.

Tóth Dezső Dr. Takács László
           polgármester          aljegyző

            Botos Sándor    Dr. Lelkes Ákos
   hitelesítő           hitelesítő

28


