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1. Költségvetési címeken belüli átcsoportosítás  
 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı tényadatokat kíván ismertetni a gáz- és áramszámlákkal 
kapcsolatban. A gáz 14.892 eFt, az áram 9.436 eFt, 24.328 eFt, de ebben nincs benne az összes 
közüzemi áram- és gáztartozás. A kikapcsolási felszólítók miatt nincs értesítés a 
kikapcsolásról, hanem megjelennek, leszerelik az órát, és közlik, hogy kikapcsolták a gázt 
vagy az áramot. Másfél órán át próbálták beazonosítani a fogyasztási helyeket, 
megbeszélték, hogy próbálja átutalni és ne kapcsolják ki, de a szolgáltató munkatársa 
megkapja a munkalapot, és ki kell kapcsolnia. A Kossuth u. 29-ben és az okmányirodában 
kikapcsolták a gázt. Azt sikerült elérni, hogy Polgármester úr, Jegyzı úr nevében írtak egy 
levelet a szolgáltatónak, hogy kiegyenlítik a 24 millió Ft-os számlatartozást, de az ÖNHIKI-re 
hivatkozva kérnek 2 hónap haladékot. A kapcsolattartó nem ígért semmit. Ha nem kapnak 
haladékot, minden intézményben kikapcsolják a gázt. Most az árammal küzdenek, el kellett 
utalni 4 millió Ft-ot, hogy mentsék a helyzetet. A 0017-es számláról került elutalásra ez az 
összeg. A hitelszámlán kb. 200 eFt felhasználható hitel van. Utólagosan kéri a 0017-es 
számláról 4 millió Ft-ot bevonni a mőködésbe a gáz- és áramszámlák kifizetésére. Az összes 
kifizetetlen számla kb. 50 millió Ft, melynek a 90%-a közüzemi számla. Igazat mond, 
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nyilvános, bárki megnézheti. Ezen kívül egyéb kötelezettsége is van az önkormányzatnak. 
6,5 millió Ft fejlesztési hiteltörlesztést kell júniusban fizetni, aminek a meg nem fizetése 
fejlesztési banknál szerzıdésfelmondást von maga után. Szerinte el kell gondolkodni, mert 
katasztrofális a helyzet. Nem ez lesz az utolsó gázóra, amit leszerelnek. A visszakötés sem 
kis dolog, nyomáspróbát kell kérni, a nyitott számlákat is ki kell fizetni. Kb. 24 eFt-ba kerül a 
visszakötés. Ez csak a jéghegy csúcsa. Az S-FOOD részére 2 millió Ft-ot összeszedett, de 10 
millió Ft-tal tartozik feléjük az önkormányzat, és hamarosan jön a következı számla 7 millió 
Ft-ról. Napi telefonos kapcsolatban vannak, csökkent szolgáltatásról beszélt, de szóba került 
már a szolgáltatás megszüntetése is a szolgáltató részérıl. Tarthatatlannak és 
kezelhetetlennek tartja az állapotot. Erre muszáj valamilyen megoldást találni. Akkora 
tételekrıl van szó, és szigorúan veszik a 60 napot, hogy elıbb-utóbb leszerelik az órákat és a 
mérıket. Ne lepıdjenek meg, ha valaki elindítja az önkormányzat ellen a csıdeljárást. 
 
Dr. Pintér György polgármester szomorúnak tartja, hogy pont az az 1-2 képviselı nincs itt, 
akik szerint ez csak riogatás. Veszélyben van a gyermekétkeztetés. A kötelezı feladatokat 
nem tudják lassan ellátni. A csatornát nem tudják megvalósítani, mert csıdbe mennek, és 
Enying elveszett 10-15 évre. Lehet vitatkozni bármirıl, de ha nincs mellette megoldási 
javaslat, akkor nincs értelme. Szerinte gond nélkül átvehette volna a megye az intézményt, és 
Enying vállalhatta volna, hogy a mőködéshez szükséges összeg felét állja, az intézmény is 
megmaradt volna, és nem kellene most ebben a helyzetben ilyen kavarásokkal foglalkozni. 
Nem tudja, ki szerint irigyelhetı a helyzete. Ilyen helyzetbe került a város. Lehet impotens a 
városvezetés, de nem tudja, hogy aki 12 éve képviselı itt, és ide juttatta a várost, az hogy 
meri a ezt a szájára venni. Egy ideig még tolerálja, de ezt már kikéri magának. Ha ezt tudta 
volna, nincs az az isten, aki ráveszi, hogy vállalja az enyingi polgármesterséget. Meg volt 
kezelhetıvé válik a hiány. De akkora a hiány, hogy ez már kezelhetetlen. 
 
Vajda Balázs képviselı szerint, ha ilyen számlakifizetések vannak, lehet, hogy a 
szakosztályoknak sem kellene ingyen használni a tornatermet, és nem egy esetben 4 ember 
miatt használni több 1000 wattot. Lehet, hogy ennek is utána kellene járni. Alpolgármester 
úrral tegnap beszélt róla, hogy Polgárdin az intézmények pelletfőtésre tértek át, van a 
településen egy vállalkozás, amelyik erre szakosodott. Érdemesnek tartaná árajánlatot kérni, 
mert az intézményeknél vannak emberek, akik felügyelhetnék ezt a fajta főtést. 
 
Dr. Pintér György polgármester szerint a sporttámogatás nem olyan nagy, így is magasak az 
utazási költségek. Nem biztos, hogy jó irány, ha abból nyer a város 25-50 eFt-ot. A 
könyvvizsgáló elmondta, hogy ha még 30 millió Ft-ot le tudnak húzni a hiányból, akkor tud 
aláírni bármit. Hétfın megkapjuk a véleményüket írásban, és szerdára be is kell hozni. Nincs 
más választás, kötvényt kell felvenni. Ezzel három évet nyer az önkormányzat, addig nem 
kell fizetni azokat sem, amik most vannak. Bízni kell a finanszírozás változásában. Csıd 
esetén neki lenne a legkönnyebb dolga, mert a csıdbiztosnak kellene döntéseket hozni, de 
akkor nem lenne csatorna. A kötvénnyel nyerhetı három év alatt pedig lehetséges, hogy 
újabb cégeket tudnának a városba hozni, és az iparőzési adót tudnák növelni. Változhat 
addig a finanszírozás is, és 3-4 év múlva kezdhetnék visszafizetni a hiteleket. Megmondta a 
könyvvizsgáló is, hogy július-augusztusra várható a csıdhelyzet, ez az igazság. Amit Gebula 
Béla Ákos és Buza Lajos képviselık mondanak, az nem valós. Lehet a megyének tartozása, 
de Enyinget ez a 360 millió Ft bedönti. A könyvvizsgálókkal arról beszéltek, hogy ennél 
nagyobb összegért szeretnének kötvényt, hogy egy részét le tudják kötni, és annak a 
kamataiból is lehessen fizetni a törlesztést. 
 
Méreg János alpolgármester felhívja rá a figyelmet, hogy a csıdbiztos nem fog azon vajúdni, 
hogy átadja-ne adja át az intézményt. Neki az a feladata, hogy a nem kötelezı feladatokat 
megszünteti, és a kötelezı feladatok ellátásához pénzt szerez. És hogy fog pénzt szerezni? 
Megszünteti a gimnáziumot, az épületet eladja egy családi ház áráért, ugyanígy a 
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bentlakásos ellátást, és egy hónap alatt összeszedi azt a 360 millió Ft-ot, de városnak utána 
nem marad semmije.  
 
Varga Gyula képviselı, ha jól tudja Polgárdinak is van 600 millió Ft kötvénye. 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy ı intézte a kötvényt Polgárdin, ami euró-
alapú. 150 millió Ft-ot lehetett felhasználni pályázati célokra, és 450 millió Ft-ot pedig 
lekötni. Úgy tudja, végül 100 millió Ft lett lekötve, a többit elköltötték. Amit felvesznek, azt 
nem mőködésre kellene fordítani, a mőködést vissza kellene szorítani nullára. Enyingen 10 
millió Ft hiány termelıdik havonta. Ez megy kb. 3 éve. Már nem tudnak több hitelt felvenni. 
Hétfın jönnek a könyvvizsgálók, és szerdára elı is kell készíteni a döntést. 
 
Szörfi István jegyzı ismerteti a határozati javaslatot, mely szerint a testület a 0017-es 
számláról átmenetileg átcsoportosít 4 millió Ft-ot a mőködésbe a gáz és áram közüzemi 
számlák kifizetésére. 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
159/2011. (V. 18.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a 11500092-11110017 számú számláról 
4.000.000,- Ft-ot átmenetileg mőködésbe von közüzemi számlák 
(gáz, áram) kifizetésére. 

 
 
Nyikos István képviselı a tiszteletdíjakkal kapcsolatban kérdezi, mi van azzal a tervezett 
módosítással, hogy ki hogyan jelenik meg az üléseken. Kérdezi, hogy Buza Lajos jelezte-e 
már írásban, hogy nem kíván TFB tag lenni. Jelzi, hogy ezzel már veszélybe kerülne a TFB 
ülések határozatképessége. 
 
Szörfi István jegyzı elmondja, hogy készen van az ülésekrıl való távolmaradást 
szankcionáló SzMSz módosítás tervezet, Aljegyzı úr már elkészítette. 
 
Nyikos István képviselı már korábban is volt rá példa, most sincs ellene kifogása, ha 
csúszna a tiszteletdíj kifizetése tekintettel a likviditási és pénzügyi helyzetre. Nem tudja, mi 
errıl a többi képviselı véleménye. 
 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı elmondja, hogy a januári tiszteletdíjat tudta eddig csak 
elutalni. 
 
Méreg János alpolgármester nem tudta, hogy Buza Lajos képviselı le akar mondani a 
bizottsági tagságáról ennek ellenére nem javasolja elkapkodni a bizottság feltöltését, javasolja 
inkább a második félévtıl 1-gyel csökkenteni a bizottságok taglétszámát. Ez is eredményezne 
némi megtakarítást. 
 
Szörfi István jegyzı elmondja, hogy páratlannak kell lenni a tagok számának.  
 
Nyikos István képviselı elmondja, hogy Viplak Tibor képviselıvel beszélt ez ügyben, ı 
vállalná a TFB tagságot. 
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Szörfi István jegyzı elmondja, hogy kiküldik az SzMSz módosítás tervezetét elektronikusan, 
és informális ülésen megbeszélhetik azt a képviselık. Arról hallott már, hogy a 
képviselıségrıl nem mond le Buza Lajos képviselı, arról még nem, hogy nem akar bizottsági 
tag lenni. 
 
Dr. Pintér György polgármester szerint, ha nem jár testületi ülésre, akkor legalább a 
tiszteletdíjat ne vegye fel. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı szerint, ha felmerült a bizottsági taglétszámok átalakítása, akkor a 
struktúrán is lehet módosítani. Gyakorlatilag azért 5 fıs a bizottság, mert a tagok fele nem 
jön el az ülésre. Ennek nem látja értelmét. Azért alakították úgy a bizottsági üléseket, hogy 
egymás után következzenek, hogy ezzel is segítsék a tagok idıbeosztását. 
 
Dr. Pintér György polgármester - egyéb hozzászólás nem lévén – megköszöni a részvételt. 
A rendkívüli nyílt ülést 16.26 órakor bezárja. 
 
 
 
Enying, 2011. május 30. 
 
 
 
 
  Dr. Pintér György    Szörfi István 
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    Vajda Balázs    Varga Gyula 
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