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a Képviselő-testület 2008. december 3-án
tartott  n y í l t  üléséről

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

Jelen vannak: Tóth Dezső polgármester,
dr. Lelkes Ákos alpolgármester
Bíró Attila, Botos Sándor, Buza Lajos,
Gebula Béla Ákos, dr. Miljánovits György,
Nagy József Ödön (késve érkezik), Nyikos István,
dr. Óvári László, Venczel Zita képviselők

Szörfi István jegyző

Királyné Csernánszki Ilona bölcsőde vezető
Kiss Andrea ESZI mb. vezető
Viplak Tibor EVSZI vezető

Szemerei Szilvia jegyzőkönyvvezető

Jelezte távolmaradását: Gál Balázs, Mohai Istvánné képviselők

Nem jelezte távolmaradását: Szabó Attila képviselő

Tóth Dezső  polgármester az ülést 15.25 órakor megnyitja, megállapítja, hogy a képviselők 
határozatképes számban megjelentek, létszámuk 11 fő. Ismerteti, hogy a testület zárt ülésen 
levette napirendjéről a 4.1 napirendi pontot, és 2.7 napirendi pontként sürgősségi indítványt, 
7. napirendi pontként pedig vegyes ügyeket tűzött napirendjére. Köszönti Kovács Zsolt r. 
alezredest,  a  székesfehérvári  rendőrkapitány  helyettesét,  és  Angyal  Gábor  r.  százados, 
őrsparancsnok urat.

Nyílt ülés 15:00 órától

1. Enyingi Rendőrőrs beszámolója

Előadó: Angyal Gábor r. százados, őrsparancsnok

2.Polgármester előterjesztései
2.1 Beszámoló a Mezőföldi Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról
2.2 Beszámoló a két ülés közötti időszakban történtekről
2.3 Hagyatékozási szándék az Egyesített Szociális Intézmény részére 
2.4 2008. évi költségvetés III. negyedévi beszámolója
2.5 2008. évi költségvetési rendelet módosítása
2.6 2009. évi költségvetési koncepció
Pénzügyi Bizottsági módosító javaslatok:
5.1 Jubileumi jutalom, jutalom



5.2 Dologi kiadások
5.3 Bizottsági keret (OKS, TFB, PüB)
5.4 Alapítványi támogatások
5.5 Munkaruha, ruházati költségtérítés
5.6 Külkapcsolatok (jegyzői módosító javaslat)
5.7 Járdaépítés
5.8 Tartalék előre nem látható kiadásokra
5.9 Közterület-felügyelet (jegyzői módosító javaslat)
2.7. Sürgősségi indítvány

Előadó: Tóth Dezső
polgármester

3.Jegyző előterjesztései
3.1Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
3.2A Polgármesteri Hivatal ügyrendjének módosítása

 Előadó: Mihályfi Gábor
aljegyző

4.Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztései
4.1Enyingi Agrár Zrt. „Új tó” környezetével kapcsolatos ajánlatai
4.1.1Ingatlanok rendben tartása 2258/1, 2258/3 hrsz
4.1.2Ingatlancsere ajánlat elutasítása
4.2Kistérségi Iroda használatára szívességi használati szerződés
4.3Volt  szülőotthonban  iroda-  és  szociális  helyiségek  kialakítására 
meghatározott határidő módosítása
4.4Lakossági  kérelem  Malom  árok  menti  pihenőpark  közvilágítással  való 
ellátására
4.5Zalka M. utcában fekvőrendőrrel kapcsolatos igényfelmérés
4.6Rákóczi utca járdaszakaszának helyreállítására irányuló kérelem
4.7Lakossági kérelem közterület térburkolati munkák engedélyezésére – 89/2 
hrsz
4.8Az Enying 2754/42 hrsz-ú lakóút országos közúti kapcsolatának rendezése
4.9Erzsébet ligeti iskola helyiségeinek bérbeadása
4.10Erzsébet ligeti iskola bérlemény közüzemi díjainak megosztása
4.11Kiegészítő előterjesztések
4.11.1137/2007. (III. 28.) számú testületi határozat módosítása
4.11.2„Kabókapuszta  és  Környéke  Lakosságáért”  Alapítvány  fejlesztési 
elképzeléseinek támogatása
4.11.3Horváth Edit Asszony fejlesztési elképzeléseinek támogatása

Előadó: Bíró Attila
TFB elnöke

5.Pénzügyi Bizottság előterjesztései 
5.1Üzemeltetési szerződés módosítása DRV Zrt.
5.2Enying-Alsótekerespusztán  alkalmazandó  2009.  évi  ivóvíz  díjáról  szóló 
rendelet
5.3A Zöldfok Zrt. 2009. évi költségkalkulációja
5.4Városi Könyvtár előirányzat-felszabadítási kérelme
5.5Malom árok menti pihenőpark közvilágítással való ellátása
5.6Tájékoztatók
5.6.1Helyi adókról
5.6.2Kommunális adó mértékéről
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Előadó: Buza Lajos
PüB elnöke

6.Egészségügyi és Szociális Bizottság előterjesztései
6.1Kistérségi központi ügyelet 2009. évi ellátása
6.2Dr. László Judit orvos kérelme

Előadó: Dr. Miljanovits György
EüB elnöke

7.Vegyes ügyek

1. Enyingi Rendőrőrs beszámolója

Angyal  Gábor r.  százados,  őrsparancsnok  elmondja,  hogy  3  héttel  ezelőtt  sok  mindent 
megbeszéltek a testülettel.  Beszámolójában a 2007. évi adatokat elemezte, a számokon túl 
másról nem tud nyilatkozni, hiszen januárt 1-től került kinevezésre, ezért is kérte, hogy a 
márciusi  ülés  helyett  később  kerüljön  sor  a  beszámolóra.  Ismerteti,  hogy  az  őrsön  sok 
változás  történt,  leginkább  a  személyi  állományban.  Összesen  5-en  vonultak,  vonulnak 
nyugállományba,  de  ígéretet  kapott  a  részükről,  hogy  a  polgárőrségben  aktív  szerepet 
kívánnak vállalni. Táncos László, eddigi parancsnok helyettes is nyugdíjba vonul, akinek ez 
úton  is  jó  egészséget  kíván,  és  megköszöni  az  eddig  végzett  munkáját.  Idén  négy fiatal 
kolléga érkezett, akik egyre jobban beletanulnak a munkájukba, szakmailag jól teljesítenek és 
jól  érzik  magukat  a  volt  okmányiroda  épületében.  Megköszöni,  hogy  az  önkormányzat 
biztosította  számukra  az  épületet.  Technikai  fejlesztésekről  is  beszámol,  2  új,  modern 
rendőrautót, és egy bűnügyi nyomozó autót kaptak. Kilométer fejlesztést is biztosít az őrs 
számára a kapitányság, 1100 km-rel többet futhatnak az autók. Sávszélesítésre is sor kerül, 
mely  a  fehérvári  illetve  a  megyei  kapitánysággal  való  kapcsolattartást  szolgálja.  Sikerült 
megtalálni a törvényes módját, hogy alapítványon keresztül a külső fejlesztési támogatások 
is  beépülhessenek a  rendőrség munkájába.  Dobján Krisztián rendőr  zászlós  személyében 
megtalálta az új parancsnok helyettest, ő hamarosan tiszti rangot kap és megbízással fogja 
ellátni  a  helyettesi  teendőket.  A  szeptemberben  történt  komoly  bűncselekménnyel 
kapcsolatban  elmondja,  hogy  sikerült  azonosítani  az  elkövetőket,  akik  előzetes 
letartóztatásban vannak. Nem mondhatja el, hogy kik voltak. A nyomozócsoport aprólékos 
munkájának  eredményeként  két  héttel  ezelőtt  fogták  el  az  elkövetőket.  Egyéb 
bűncselekmények  kapcsán  több  embert  őrizetbe  vettek,  illetve  előzetes  letartóztatásba 
helyeztek. A jövő évi célokat említve kiemelt fontosságúnak tartja a létszámfejlesztést, mert 
jelenleg komoly létszámhiánnyal küzdenek. Nem könnyű a probléma megoldása, mert nem 
tudják megoldani a szolgálatba való bejárást, nincs a szolgálathoz igazodó buszközlekedés. 
Kéri a képviselők segítségét, ha ismernek olyan személyeket, akiket érdekel a rendőri pálya, 
vegyék fel vele a kapcsolatot. Ő maga is tett ez ügyben, és a gimnáziumban tett látogatása 
eredményeként 6-8-10 jelentkezik várhatóan rendőri képzésre. Szeretné, ha ők a jövőben itt 
dolgozhatnának,  és  képzésük  alatt  a  szakmai  gyakorlatot  itt  tölthetnék.  A  felmerülő 
kérdésekre szívesen válaszol, ha tud, most azonnal szóban, vagy az ülést követően írásban.

Dr. Óvári László képviselő megérti, hogy a személyiségi jogok miatt nem mondhatja meg, 
hogy kik voltak az elkövetők, de azt legalább elmondhatja, hogy enyingiek voltak-e vagy 
sem?  A  rendőrségnél  komoly  probléma,  hogy  a  rutinos  rendőrök  elmentek  nyugdíjba. 
Kérdezi,  hogy  a  tapasztalatuk  kihasználása  érdekében  van-e  lehetőség  a  teljes  fizetéssel 
történő továbbfoglalkoztatásra.
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Angyal Gábor r.  százados,  őrsparancsnok elmondja, hogy enyingiek voltak az elkövetők, 
25-35 év közöttiek. A második kérdésre válaszként elmondja, hogy ez már felmerült benne is, 
meg is kérdezték az országos rendőrfőkapitánytól, azonban a jelenlegi jogi szabályozás miatt 
nincs  rá  lehetőség.  A  nyugdíjba  vonulók  esetében  ugyanis  orvosilag  kimondják,  hogy 
hivatásos állományú szolgálatra nem alkalmas. A nyugdíjas kollégák közül többe is jelezték, 
hogy  szívesen  visszajönnének  az  őrsre,  ügyeletre  telefonközpontosként  vagy  portásként, 
eddig ez azonban nem sikerült.

Nagy  József  Ödön képviselő  megköszöni,  hogy  a  legutóbbi  ülésen  a  képviselők  által 
felvetett kérdésekben sikerült előrelépni, és a rendőrök láthatóak az üzletnél.

Dr. Óvári László képviselő véleménye szerint is érezhetően javult a közbiztonság.

Dr.  Miljanovits  György képviselő  elolvasta  a  beszámolót,  és  véleménye  szerint  bőséges 
információval szolgál. Kérdezi, hogy mivel magyarázható a 65%-os csökkenés. Kevesebb a 
bejelentés vagy csökkent a bűncselekmények száma?

Angyal  Gábor r.  századok,  őrsparancsnok  elmondja,  hogy  nem  tényleges 
bűncselekményekről  van  szó.  Vannak  olyan  bűncselekmények,  melyek  torzítják  a 
statisztikát.

Dr.  Miljanovits  György képviselő  kérdezi,  hogy  van-e  érezhető  változás,  vagy  csak 
stagnálás a bűnesetek számát illetően.

Angyal Gábor r. százados, őrsparancsnok elmondja, hogy bár nagy felháborodást okozott a 
szeptemberben elkövetett  bűncselekmény, de összességében stagnálást mutat  a bűnesetek 
számának  alakulása.  Ez  véleménye  szerint  eredménynek  könyvelhető  el  a  mai  szociális 
környezetet  tekintve.  Enyingen  október  10-e  óta  az  elkövetett  bűncselekmények  száma 
visszaesett ¼-ére. A kiemelt kategóriájú bűncselekmények megálltak, ami mögött sok munka 
van. Több olyan eljárás van folyamatban, mely véleménye szerint eredményes lesz. De ez 
már a jövő évi statisztikában fog megjelenni.

Tóth Dezső polgármester a képviselő-testület és a maga nevében megköszöni a beszámolót, 
a korrekt tájékoztatást és a rendőrség tevékenységét. Örömét fejezi ki, hogy a fiatal rendőrök 
jól érzik magukat itt Enyingen, és reméli, hogy további fiatalok jönnek még majd a városba. 
Addig is a rendőrség minden munkatársának békés Karácsonyt és boldog Újesztendőt kíván.

15.20 órakor  Tóth Dezső polgármester kikíséri  Kovács Zsolt r. alezredest és  Angyal Gábor r. századost a  
tanácsteremből, majd visszatér a tanácsterembe.

2. Polgármester előterjesztései
2.1 Beszámoló a Mezőföldi Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról

Tóth Dezső polgármester ismerteti a kistérségi társulás munkájáról készített beszámolóját, 
mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Dr.  Miljanovits  György képviselő  szerint  visszatekintve  az  elmúlt  évekre  sok  minden 
problémásnak tűnik.  Már a megalakuláskor gondot  okozott,  hogy nem minden település 
csatlakozott  minden feladatra.  Véleménye szerint  csak a kötelező feladatok tartják össze. 
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Amire  annak idején létrehozták,  az  nem működik.  Legsikeresebb része  talán egyedül  az 
egészségügy volt. Meg kell gondolni, hogy van-e így értelme, és milyen más lehetőség van.

Tóth Dezső polgármester egyetért, és elmondja, hogy kettő település a megalakuláskor csak 
a településfejlesztési feladatokra társult. A társulási lehetőségek tárháza jóval szélesebb, mint 
amennyire  kihasználják.  Olyan  feladatokra  lehetne  társulni,  amelyek  révén  komoly 
támogatási  összegeket  lehetne  lehívni.  A  társulással  kapcsolatban  az  egészségügyre,  a 
központi orvosi ügyeletre még visszatérnek az Eü.Biz. előterjesztése kapcsán. 

2.2 Beszámoló a két ülés közötti időszakban történtekről

Tóth Dezső polgármester ismerteti beszámolóját, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

15.45 órakor Dr. Miljanovits György képviselő elhagyja a tanácstermet, a testület létszáma 10 fő.

Dr.  Óvári  László képviselő  emlékezteti  a  jelenlévőket,  hogy néhány héttel  ezelőtt  kérte, 
vegyék  fel  a  kapcsolatot  Dózsa  István  esperes  úrral  egy  a  városhoz  méltó  ravatalozó 
kialakítása érdekében.

Tóth Dezső polgármester elmondja,  hogy szabadságon volt,  de a Szabadság téri  ingatlan 
ügyében Alpolgármester Úr felvette a kapcsolatot az Esperes Úrral. Sort fog keríteni erre is.

Gebula Béla Ákos képviselő a Hírmondó nagyobb terjedelme érdekében szívesen fogadnak 
minden lakossági  anyagot  is.  Kéri,  hogy Nemes Diána részére  juttassák el  a  Művelődési 
Házba minden hónap utolsó napjáig.

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti,  hogy  többen  jelezték,  szívesen  olvasnának  a  város 
történetéről.  Csonka  Zoltán  korábban  megjelentetett  egy  sorozatot,  de  az  inkábba  a 
Batthyány  család  története  volt.  Halm  Helga  tanárnő,  Enying  történetéről  összegyűjtött 
anyaga megtalálható a könyvtárban, javasolja velük felvenni a kapcsolatot.

2.3 Hagyatékozási szándék az Egyesített Szociális Intézmény részére

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  az  ESZI  vezetőjének  levelét,  hagyatéki  felajánlásról, 
valamint ehhez kapcsolódó előterjesztését és határozati javaslatát, melyek jelen jegyzőkönyv 
mellékletét képezik.

Nagy József Ödön képviselő módosító javaslatként javasolja úgy megfogalmazni a határozat 
szövegét, hogy „Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
néhai  Török  József  örökösei  által  Egying  Város  Egyesített  Szociális  Intézménye  részére 
felajánlott  Enying  018/10  hrsz-ú  földrészletében  osztatlan  közös  tulajdonban  lévő  10,26 
aranykorona  értékű  földterületet  amennyiben  az  per-,  igény-  és  tehermentes  elfogadja. 
Felhatalmazza  a  polgármestert  a  hagyatéki  felajánlással  kapcsolatos  megállapodás 
aláírására.”

Gebula  Béla  Ákos képviselő  szerint,  amit  adnak,  el  kell  fogadni.  Célszerűnek  tartaná 
rábeszélni az örököst, hogy értékesítse a területet. Véleménye szerint volnának rá vevők a 
helyben  lakó  családi  gazdálkodók  közül,  az  önkormányzatnak  pedig  célszerűbb  lenne 
készpénzben felajánlani.
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Nagy József  Ödön képviselő felhívja  rá a  figyelmet,  hogy nem Török Istvánné a  terület 
tulajdonosa, Török József örökösei akarnak lemondani a hagyatékról,  nagyanyjuk ápolása 
fejében. A testület aztán majd eldöntheti, hogy eladja-e, ha igen, átadja az ESZI-nek.

Gebula Béla Ákos képviselő elmondja, hogy az örökösödési illeték változása 2009. január 1-
től hatályos, itt pedig már megtörtént esetről van szó.

Buza  Lajos képviselő  ismerteti,  hogy  az  örökösödési  adó  folyamatban  lévő  ügyekre  is 
érvényes  lesz,  ez  pedig  még  folyamatban  lesz.  A  hagyatéki  felajánlást  pedig  csak  az 
önkormányzat veheti át, az ESZI nem, aztán majd a testület dönt róla.

Nagy József Ödön képviselő elmondja, hogy a felajánlás esetén osztatlan közös tulajdona 
lesz  az  önkormányzatnak.  Ha bérbe  adják,  a  bevételt  át  lehet  adni  az  intézménynek,  ha 
értékesítik, akkor is az ESZI-nek kell odaadni. Javasolja elfogadni.

Szörfi István jegyző kérdezi, hogy Gebula Béla Ákos hozzászólása módosító javaslat volt-e.

Gebula Béla Ákos képviselő elmondja, hogy csak véleményt nyilvánított.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja Nagy József Ödön módosító javaslatát. Kéri, 
hogy aki annak elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A  Képviselő-testület  9  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  1  tartózkodással  az  alábbi  
határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
373/2008 (XII. 03.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy néhai Török József örökösei által Egying Város 
Egyesített  Szociális  Intézménye  részére  felajánlott  Enying 
018/10 hrsz-ú földrészletében osztatlan közös tulajdonban lévő 
10,26  aranykorona  értékű  földterületet  amennyiben  az  per-, 
igény- és tehermentes elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert 
a hagyatéki felajánlással kapcsolatos megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Dr.  Óvári  László képviselő  véleménye  szerint  két  év  múlva  –  a  külföldiek 
ingatlanvásárlásával - a magyar termőföldek értéke megháromszorozódik.

2.4 2008. évi költségvetés III. negyedévi beszámolója

Tóth Dezső polgármester ismerteti melléklet szerinti előterjesztését, és átadja a szót a Pü. 
Biz. elnökének.

Buza Lajos Pü. Biz. elnök ismerteti a beszámoló elfogadására irányuló határozati javaslatot.
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Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Kéri, hogy aki annak 
elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
374/2008 (XII. 03.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  2008.  évi  költségvetés  III.  negyedévi 
teljesítésről  szóló beszámolót  jelen határozat  elválaszthatatlan 
részét  képező  1.  és  2.  számú  melléklet  szerinti  formában  és 
tartalommal

895.634 eFt bevétellel és

816.359 eFt kiadással

hagyja jóvá.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: azonnal

2.5 2008. évi költségvetési rendelet módosítása

Tóth Dezső polgármester ismerteti  a költségvetési rendelet módosításáról  szóló melléklet 
szerinti előterjesztését.

Buza  Lajos Pü.  Biz.  elnök  ismerteti  a  bizottság  rendeletmódosítás  elfogadására  irányuló 
javaslatát.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a rendelettervezet elfogadását. Kéri, hogy aki 
annak elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A  Képviselő-testület  10  igen,  egyhangú  szavazattal  Enying  Város 
Önkormányzatának  2008.  évi  költségvetéséről  szóló 4/2008.  (III.  10.)  számú 
rendeletének módosításáról jelen jegyzőkönyv mellékletét képező 20/2008. (XII. 08.)  
számú rendeletet alkotja.

2.6 2009. évi költségvetési koncepció

Tóth Dezső polgármester ismerteti melléklet szerinti előterjesztését.

Pénzügyi Bizottsági módosító javaslatok:
5.1 Jubileumi jutalom, jutalom

Buza  Lajos Pü.  Biz.  elnök  ismerteti  a  bizottság  jutalom,  jubileumi  jutalom  tervezésének 
módosítására irányuló határozati javaslatát.
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Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a módosító javaslatot. Kéri, hogy aki annak 
elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
375/2008 (XII. 03.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2009. 
évi  költségvetésről  szóló  rendelet-tervezetben  a  betervezett 
jubileumi  jutalmak,  és  a  jutalmak  külön  táblázatban  történő 
bemutatására irányuló módosító javaslatot elfogadta.

5.2 Dologi kiadások

Buza Lajos Pü. Biz. elnök ismerteti a bizottság dologi kiadások tervezésének módosítására 
irányuló határozati javaslatát.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a módosító javaslatot. Kéri, hogy aki annak 
elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
376/2008 (XII. 03.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2009. 
évi költségvetésről szóló rendelet-tervezetben a dologi kiadások 
2008.  évi  módosított  előirányzatok  4,5%-kos  inflációval  emelt 
összegén,  külön  táblázatban,  folyamatosan  jelentkező  és 
rendkívüli  dologi  kiadások  szerinti  bontásban  történő 
szerepeltetésére irányuló módosító javaslatot elfogadta.

5.3 Bizottsági keret (OKS, TFB, PüB)

Buza Lajos Pü. Biz. elnök ismerteti a bizottság bizottsági keretek szerepeltetésére irányuló 
határozati javaslatát.

Gebula Béla Ákos képviselő kérdezi, miért van szükség erre a keretre.

Buza Lajos Pü.  Biz.  elnök elmondja,  hogy eddig számos alkalommal előfordult,  hogy az 
OKS, vagy a TFB hozott egy határozatot azzal, hogy a teljesítéshez a Pü. Biz. gondoskodjon 
pénzről. Ennek elkerülése érdekében van szükség a keretre.

Gebula  Béla  Ákos képviselő  a  keret  nagyságát  tekintve  továbbra  sem  érti,  miért  kell. 
Véleménye  szerint  akkora  keretet  kellene  meghatározni,  amennyi  valóban  megoldaná  a 
feladatok elvégzését. Különben nincs értelme.

Buza Lajos Pü.  Biz. elnök nem gondolja,  hogy aprópénzről van szó, összesen 900 eFt-ról 
beszélnek, és véleménye szerint a felelősségteljesebb döntést szolgálná.
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16.08  órakor  Dr.  Miljanovits  György képviselő  visszatér  a  tanácsterembe,  a  testület  létszáma  11  fő.  Az  
intézményvezetők, Viplak Tibor kivételével távoznak az ülésről.

Tóth Dezső polgármester szeretné, ha lenne egy szerény összegű polgármesteri keret is.

Gebula Béla Ákos OKS elnök elmondja, hogy tavaly is ennyi volt a bizottság kerete, és nem 
volt elég, jövőre sem lesz. Véleménye szerint a feladatokhoz kell pénzösszeget tenni.

Nagy  József  Ödön képviselő  abban  egyetért,  hogy  a  feladatokhoz  kell  pénzt  rendelni. 
Félreértelmezik a keret jelentését, a lényeg, hogy arról az adott bizottság döntsön, s SzMSz-
ben  kell  rendelkezni  arról,  hogy  ki  dönthet  a  felhasználásról.  Nyugodtan  meg  is  lehet 
cimkézni. Így legalább azt is elkerülik, hogy a Pü. Biz. elvonjon a keretből.

Buza  Lajos Pü.  Biz.  elnök  szerint  a  bizottság  nem vett  el  semmit  az  OKS-től,  legfeljebb 
javaslatot tett rá, és a testület vette el.

Nagy  József  Ödön képviselő  egyetért  a  bizottsági  kerettel,  ha  a  testület  akarja,  de  a 
140/2007. (VIII. 21.) számú Pü. Biz. határozat mögött semmilyen testületi döntés nem volt.

Buza Lajos Pü. Biz. elnök felkészül legközelebb, hogy mikor hova tettek olyan pénzt, ami 
nem  oda  kellett  volna.  Mindenki  a  Pü.  Biz.-re  hárítja  a  felelősséget,  de  13  képviselőt 
választottak. Ne a hiányt növeljék, hanem a bevételekig terjeszkedjenek. Nem a bizottság 
kompetenciája dönteni, hanem a testületé, bármely testületi tag tehet javaslatot.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a módosító javaslatot. Kéri, hogy aki annak 
elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A  Képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  4  tartózkodással  az  alábbi  
határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
377/2008 (XII. 03.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2009. 
évi  költségvetésről  szóló  rendelet-tervezetben  a 
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, az Oktatási, 
Kulturális  és  Sportbizottság,  valamint  a  Pénzügyi  Bizottság 
részére  bizottsági  keretként  300-300  eFt  szerepeltetésére 
irányuló módosító javaslatot elfogadta.

5.4 Alapítványi támogatások

Buza  Lajos Pü.  Biz.  elnök  ismerteti  a  bizottság  alapítványi  támogatások  tervezésének 
módosítására irányuló határozati javaslatát.

Tóth  Dezső polgármester  –  hozzászólás  nem  lévén  -  szavazásra  bocsátja  a  módosító 
javaslatot. Kéri, hogy aki annak elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
378/2008 (XII. 03.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2009. 
évi  költségvetésről  szóló  rendelet-tervezetben  az  alapítványi 
támogatások  2008.  évi  mértéken  történő  szerepeltetésére 
irányuló módosító javaslatot elfogadta.

5.5 Munkaruha, ruházati költségtérítés

Buza Lajos Pü.  Biz.  elnök ismerteti  a bizottság munkaruha,  illetve ruházati  költségtérítés 
tervezésének módosítására irányuló határozati javaslatát.

Tóth  Dezső polgármester  –  hozzászólás  nem  lévén  -  szavazásra  bocsátja  a  módosító 
javaslatot. Kéri, hogy aki annak elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
379/2008 (XII. 03.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2009. 
évi  költségvetésről  szóló  rendelet-tervezetben  a  munkaruha, 
illetve  ruházati  költségtérítés  hatályos  jogszabályoknak 
megfelelő összeggel történő szerepeltetésére irányuló módosító 
javaslatot elfogadta.

5.6 Külkapcsolatok (jegyzői módosító javaslat)

Buza  Lajos Pü.  Biz.  elnök  ismerteti  a  bizottság  lengyel  külkapcsolatok  tervezésének 
módosítására irányuló határozati javaslatát.

Gebula  Béla  Ákos képviselő  nem  látja  értelmét  a  módosításnak.  Valóban  az  iskola 
kapcsolatából jött létre a kapcsolat, de egy EU-s program mentén fut már, felnőttoktatás és 
kultúra témában. Véleménye szerint a költségvetésben megfelelő keretet kell biztosítani a 
külkapcsolatokra.

Szörfi István jegyző módosító javaslata összecseng Gebula Béla Ákos hozzászólásával. Nem 
az  intézménynél  kellene  szerepeltetni  az  összeget,  hanem a  Polg.  Hiv.  költségvetésében. 
Felhívja rá a figyelmet, hogy jövőre Schäferlauf is lesz. További módosításként kéri, hogy a 
két éve húzódó 2007-es útiköltség kifizetését is tervezzék be a 2009. évi költségvetésbe.

Gebula  Béla  Ákos képviselő  szerint,  ha  az  iskola  akar  ilyen  tételt  szerepeltetni  a 
költségvetésében, tegye meg. A kapcsolatfelvétel akadálya ne a pénzhiány legyen.

Dr.  Óvári  László képviselő  felhívja  rá  a  figyelmet,  hogy a  testvérvárosi  kapcsolat  elején 
megfogalmazódott,  hogy  az  önkormányzat  hátteret  biztosít,  de  alapvetően  a  két  iskola 
kapcsolata  marad.  El  tudja  azt  is  képzelni,  hogy  ettől  függetlenül  az  önkormányzat 
költségvetésében is szerepeljen összeg.
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Tóth Dezső polgármester javasolja kiegészíteni a módosítást az „is” szóval.

Gebula  Béla  Ákos képviselő  javasolja  meghagyni  a  döntést  az  intézményvezetőnek  a 
tervezést illetően.

Venczel  Zita képviselő  szerint  nem kell  külön szerepeltetni,  a  szülők,  családok eddig  is 
megoldották.

Szörfi  István jegyző  ismerteti  a  módosításhoz  írt  melléklet  szerinti  levelét.  Szerinte  illik 
önkormányzati  szinten vendégül  látni  a  lengyeleket,  ezért  kéri  önkormányzati  szinten is 
szerepeltetni.

Dr.  Óvári  László képviselő  elmondja  hogy  hivatalos  kapcsolat  van  az  udmurtokkal, 
Bánffyhunyaddal, Bad Urachhal és a lengyelekkel. Javasolja a két iskola kapcsolatára külön 
összeget biztosítani, de ezen kívül a testület is szerepeltessen a költségvetésben egy nagyobb 
összeget, hogy ténylegesen éljen a kapcsolat.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja az „is” szóval kiegészített módosító javaslatot. 
Kéri, hogy aki annak elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
380/2008 (XII. 03.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2009. 
évi  költségvetésről  szóló  rendelet-tervezetben  lengyel 
külkapcsolatok  előirányzat  a  Herceg  Batthyány  Fülöp 
Gimnázium  és  Általános  Iskola  költségvetésében  is  történő 
szerepeltetésére irányuló módosító javaslatot elfogadta.

5.7 Járdaépítés

Buza  Lajos Pü.  Biz.  elnök  ismerteti  a  bizottság  járdaépítés  tervezésének  módosítására 
irányuló határozati javaslatát.

Tóth  Dezső polgármester  –  hozzászólás  nem  lévén  -  szavazásra  bocsátja  a  módosító 
javaslatot. Kéri, hogy aki annak elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
381/2008 (XII. 03.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2009. 
évi  költségvetésről  szóló  rendelet-tervezetben  a  járdaépítés 
előirányzat  Enying  Város  Szolgáltató  Intézménye 
költségvetésében  történő  szerepeltetésére  irányuló  módosító 
javaslatot elfogadta.
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5.8 Tartalék előre nem látható kiadásokra

Buza Lajos Pü. Biz. elnök ismerteti a bizottság előre nem látható kiadásokra képzett tartalék 
tervezésének módosítására irányuló határozati javaslatát.

Tóth  Dezső polgármester  –  hozzászólás  nem  lévén  -  szavazásra  bocsátja  a  módosító 
javaslatot. Kéri, hogy aki annak elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
382/2008 (XII. 03.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2009. 
évi  költségvetésről  szóló  rendelet-tervezetben  az  előre  nem 
látható  kiadásokra  képzett  általános  tartalék  3.000  eFt-tal 
történő szerepeltetésére irányuló módosító javaslatot elfogadta.

5.9 Közterület-felügyelet (jegyzői módosító javaslat)

Buza Lajos Pü.  Biz.  elnök ismerteti  a bizottság közterület-felügyelet bevételei és kiadásai 
tervezésének módosítására irányuló határozati javaslatát.

Szörfi  István jegyző  végrehajthatatlannak  tartja  a  bizottság  előterjesztését.  Ismerteti  a 
jegyzőkönyv mellékletét képező levelének tartalmát röviden. Véleménye szerint január 1-től 
nem fog működni a közterület-felügyelet,  a képviselők korábban már megkapták,  milyen 
kötelező felszereléseket kell beszerezni a működéshez, ez kb. 3-500 eFt. Ezt az összeget nem 
fogja tudni beszedni a közterület-felügyelet. Parkolási pénzekből lehetne jelentős bevételre 
szert  tenni,  de  Enyingen nincs  ilyen  rendelet,  és  a  helyi  viszonyok  miatt  ezt  nem tartja 
célszerűnek  bevezetni.  A  közterület-felügyelő  kettő  tevékenységet  végez,  felszólítja  az 
embereket, hogy tartsák be a jogszabályokat, ebből bevétel nem származik, de rend lesz a 
városban.  A  másik  tevékenysége  pedig  a  büntetés.  Kéri,  hogy  ne  azonos  összeggel 
szerepeltessék a kiadásokat és a bevételeket.

Dr. Óvári László képviselő szerint először a létszámbővítést kellene meghatározni, és utána 
eldönteni, hogy hogyan legyen a többi.

Szörfi István jegyző kérdezi, hogy  akkor miért tesz a bizottság ilyen javaslatot.

Buza Lajos Pü. Biz. elnök egyéni képviselői javaslatként javasolja a 2009. évi koncepcióban a 
2008. évi létszámadatokkal tervezni. Tehát nem javasol létszámbővítést.

Závodni Lászlóné pü. vezető elmondja, hogy a közterület-felügyelet indítása nem lehetséges 
létszámbővítés nélkül, mert a hivatalon belül megszűnt ez a feladat. Ha nincs létszám, nem 
tud előirányzatot rendelni hozzá a testület.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester emlékezteti a jelenlévőket, hogy a TFB ülésén merült fel a 
javaslat, hogy egy közterület-felügyelő a 2009. évi koncepcióban szerepeltetve legyen.

Gebula Béla Ákos képviselő szerint nincs miről beszélni, ha létszámot nem ad a testület.
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Buza  Lajos Pü.  Biz.  elnök  szerint,  ha  január  1-től  nem  is  indulhat  a  felügyelet,  ki  kell 
dolgozni, mibe kerül, de mindenképpen változatlan létszámmal tervezzenek.

Venczel Zita képviselő szerint mindenképpen kell közterület-felügyelő, de ha nem kerül be 
a költségvetésbe, nem fog megvalósulni. A közterület-felügyelettel kapcsolatban felmerülnek 
a bérek, járulékok, egyéb kiadások, amikkel tervezni kell.

Tóth  Dezső polgármester  szerint  először  a  létszámokról  kellene  dönteni,  a  felügyelettel 
kapcsolatban pedig kidolgozni a részleteket, és később visszatérni rá.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester felhívja rá a figyelmet, hogy a TFB egyhangúlag támogatta, 
és ő maga kérte, hogy csak akkor kerüljön előterjesztésre, ha a testület is támogatja.

Nagy József Ödön képviselő összegzi, hogy a Pü. Biz. előterjesztése a bevételi és a kiadási 
oldalt  egyelőre  javasolja  tervezni,  a  jegyző  módosítása  nem  javasolja  támogatni  az 
előterjesztést, mert megvalósíthatatlan, a TFB-nek viszont döntése volt arról, hogy szükség 
van rá, ezért a koncepcióban legyen benne. Javasolja kiszámolni a kiadásokat és felmérni a 
lehetséges  bevételeket,  s  később  döntsön  a  testület.  Véleménye  szerint  egy  fővel  nem is 
érdemes elindítani, hiszen táppénz, szabadság esetén nincs, aki helyettesítse. Ha nem tudja 2 
fővel elindítani  a  testület,  kár foglalkozni  vele.  Javasolja 2 fővel  tervezni  a  felügyeletet a 
koncepcióban.

Gebula  Béla  Ákos képviselő  szerint  a  bizottsági  döntés  nem lehet  kötelező  a  testületre 
nézve,  a  testület  nem  kötelezhető  annak  elfogadására.  Felhívja  rá  a  figyelmet,  hogy 
Polgármester Úr javasolta levenni napirendről a döntést.

Buza Lajos Pü.  Biz.  elnöke fenntartja  a létszámokra vonatkozó korábbi javaslatát,  azaz a 
2008.  évi  létszámokkal  történő tervezést.  Dolgozza  ki  a  Polgármesteri  Hivatal,  mennyibe 
kerülne  2  fővel  a  közterület-felügyelet  felállítása.  Ha január 1-től  nem is,  de április  1-től 
elindítható.

Tóth  Dezső polgármester  felhívja  rá  a  figyelmet,  hogy  a  költségvetés  módosításakor  a 
létszám  is  módosítható.  Akkor  tud  felelősségteljes  döntést  hozni  a  testület,  ha  látja  a 
pénzügyi vonatkozását.

Nagy József Ödön képviselő szerint 1,5 főt nem lehet úgy betervezni a koncepcióba, hogy a 
létszámok változatlanok. Egyetért az április 1-jei indulással, de 1,5 fővel éves szinten.

Tóth Dezső polgármester visszavonja a napirendről való levételre vonatkozó javaslatát.

Dr.  Miljanovits  György képviselő elmondja,  hogy évek alatt  sokszor változott  a  testület 
véleménye  arról,  kell-e  közterület-felügyelet.  Elhangzott  egy  javaslat  az  intézményeknél 
létszámstop meghatározására, de felhívja rá a figyelmet, hogy az ESZI-ben szükség van a 
létszámbővítésre,  mert  állandó  állományba  kell  venni  azt  a  személyt,  aki  megbízási 
szerződéssel  dolgozik  jelenleg.  Kettő  közterület-felügyelőnek  kb.  3  millió  Ft  a  bére  +  a 
munkaruha, de az előterjesztés nem erről szól.

Venczel Zita képviselő javasolja aszerint módosítani az előterjesztést, hogy a koncepcióban 
mindenképpen  szerepeljen,  a  számítások  során  pedig  majd  kiderül,  hogy  milyen 
arányszámokkal.
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Szörfi  István jegyző  ismerteti  határozati  javaslatát:  „Enying  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  2009.  évi  költségvetési  tervezetben  2  fő  közterület-felügyelő 
alkalmazásával  számol.  Felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt,  hogy  a  közterület-felügyelet 
költségeit terjessze a Képviselő-testület elé.

Venczel Zita képviselő visszavonja módosító javaslatát.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a módosító javaslatot. Kéri, hogy aki annak 
elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
383/2008 (XII. 03.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2009. 
évi  költségvetésről  szóló  rendelet-tervezetben  kettő  fő 
közterület-felügyelő  tervezésére  irányuló  módosító  javaslatot 
elfogadta. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a közterület-
felügyelet költségeit terjessze a Képviselő-testület elé.

Nagy  József  Ödön képviselő  ügyrendi  javaslatként  jelzi,  hogy  elhangzott  létszám 
tervezésére irányuló javaslat is.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a módosító javaslatot. Kéri, hogy aki annak 
elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
384/2008 (XII. 03.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2009. 
évi  költségvetésről  szóló  rendelet-tervezetben  a  2008.  évi 
létszámadatokkal  történő  tervezésre  irányuló  módosító 
javaslatot elfogadta. 

Tóth  Dezső polgármester  szavazásra  bocsátja  a  koncepció,  módosításokkal  egységes 
szerkezetben  történő  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  annak  elfogadásával  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
385/2008 (XII. 03.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy az  önkormányzat  2009.  évi  költségvetéséről 
szóló  koncepcióját  az  alábbi  módosításokkal  egységes 
szerkezetben,  jelen  határozat  1.,  2.  számú  számszaki  és  3. 
számú szöveges melléklete szerint fogadja el.
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• a  2009.  évi  költségvetésről  szóló  rendelet-tervezetben a 
betervezett  jubileumi  jutalmak  és  a  jutalmak  külön 
táblázatban kerüljenek bemutatásra,

• a  2009.  évi  költségvetésről  szóló  rendelet-tervezetben a 
dologi  kiadásokat  a  2008.  évi  módosított  előirányzatok 
4,5%-kos  inflációval  emelt  összegén  kell  szerepeltetni, 
külön bemutatva a folyamatosan jelentkező  és rendkívüli 
dologi kiadásokat,

• a  2009.  évi  költségvetésről  szóló  rendelet-tervezetben a 
Településfejlesztési  és  Környezetvédelmi  Bizottság,  az 
Oktatási, Kulturális és Sportbizottság, valamint a Pénzügyi 
Bizottság  részére  bizottsági  keretként  300-300  eFt-ot  kell 
szerepeltetni,

• a  2009.  évi  költségvetésről  szóló  rendelet-tervezetben az 
alapítványi  támogatást  a  2008.  évi  mértéken  kell 
szerepeltetni,

• a  2009.  évi  költségvetésről  szóló  rendelet-tervezetben a 
munkaruha,  illetve  ruházati  költségtérítést  a  hatályos 
jogszabályoknak megfelelő összeggel kell szerepeltetni,

• a  2009.  évi  költségvetésről  szóló  rendelet-tervezetben a 
külkapcsolatokra a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és 
Általános  Iskola  költségvetésében  is  előirányzatot  kell 
szerepeltetni.  Felkéri  az  intézményvezetőt,  tegyen 
javaslatot az előirányzat összegére,

• a  2009.  évi  költségvetésről  szóló  rendelet-tervezetben a 
járdaépítés  előirányzatot  Enying  Város  Szolgáltató 
Intézménye költségvetésében kell  szerepeltetni.  Felkéri az 
intézményvezetőt,  tegyen  javaslatot  az  előirányzat 
összegére,

• a  2009.  évi  költségvetésről  szóló  rendelet-tervezetben az 
előre  nem látható  kiadásokra  képzett  általános  tartalékot 
3.000 eFt-tal kell szerepeltetni,

• a 2009. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezetben kettő 
fő  közterület-felügyelő  alkalmazását  kell  szerepeltetni. 
Felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt,  hogy  az  alkalmazás 
költségeit terjessze a Képviselő-testület elé,

• a  2009.  évi  költségvetésről  szóló  rendelet-tervezetben a 
létszám-előirányzatokat  a  2008.  évi  előirányzatokon  kell 
szerepeltetni.
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2.7 Sürgősségi indítvány

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  az  OLLÉ  Programmal  kapcsolatos,  melléklet  szerinti 
előterjesztését és határozati javaslatát.

Dr.  Óvári  László képviselő  elmondja,  hogy  az  elhangzottak  megfelelnek  az  eredeti 
elképzelésnek, de azóta recesszió alakult ki, és az önkormányzatok kevesebb pénzt fognak 
kapni  jövőre.  Mindezért  úgy  gondolja,  hogy  ezt  a  döntést  nem  szabad  meghozni,  nem 
támogatja az elfogadását.

Gebula Béla Ákos képviselő elmondja, hogy eredetileg 15 éven keresztül kellett volna az 
önkormányzatnak 2-2 millió Ft-ot fizetnie. A mostani ajánlat szerint 2 millió Ft támogatással 
21 millió Ft-ból tudná az önkormányzat megvalósítani a pályát. 

Nagy József Ödön képviselő szerint az OKS elnökének igaza van, hiszen a testület korábban 
már döntött a megvalósításról, most csupán kedvezőbb ajánlat érkezett.

Závodni Lászlóné pü. vezető elmondja, hogy a testület valóban több éves kötelezettséget 
vállalt,  a 2009.  évi koncepcióban benne is  van a 2 millió Ft.  Az ajánlat elfogadása esetén 
lehetőség van saját forrásból vagy célhitelből biztosítani a szükséges összeget. Javasolja az 
első lehetőségre pályázni.

Buza  Lajos Pü.  Biz.  elnök  szerint  a  2  millió  Ft-ot  elviszi  a  beruházás  tervezésének, 
szervezésének  költsége.  Felhívja  rá  a  figyelmet,  hogy  mindkét  kijelölt  helyen  elkészült 
bitumen alapépítmény van, ezért elgondolkodtatónak tartja a teljes költséget.

Nagy József Ödön képviselő szerint nem kötelező ragaszkodni a korábban kijelölt helyhez, 
van ott hely bőven, oldal- és a patak irányába is lehet terjeszkedni. A kivitelező pedig nem is 
vállalna garanciális kötelezettséget a nem általa kivitelezett alapra.

Gebula Béla Ákos képviselő szerint  az ajánlat  csak jobb lehetőséget  biztosít.  A műszaki 
tartalommal nem javasolja foglalkozni, a kivitelezőnek csak rosszabb a már meglévő pálya. 
Javasolja lezárni a vitát.

Szörfi István jegyző csatlakozik Gebula Béla Ákos véleményéhez,  azonban a csatlakozási 
nyilatkozat  utolsó  pontját  aggályosnak tartja,  mert  nem ismertek a felmerülő előkészítési 
költségek.

Gebula Béla Ákos képviselő visszavonja ügyrendi javaslatát.

Nyikos István képviselő  elmondja,  hogy korábban sem szavazta  meg a  pályázaton való 
részvételt, megítélése szerint másra is lehetne fordítani a pénzt, pl.: játszóterekre, járdára.

Gebula Béla Ákos képviselő szerint itt most egy nagyon komoly játszótérről van szó, ami 
sokaknak nyújthatna kikapcsolódást. Felhívja rá a figyelmet, hogy 5-e a határidő.

Dr. Óvári László szerint a döntés előtt meg kellene nézni az együttműködési megállapodást.

Gebula Béla Ákos képviselő elmondja, hogy a jelenlegi döntéssel csupán egy nyilatkozatot 
adnának a felhatalmazásra, az együttműködési megállapodásról külön dönt majd a testület. 
Javasolja lezárni a vitát.
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Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja az ügyrendi javaslatot. Kéri, hogy aki a vita 
lezárásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a vitát lezárta.

Dr.  Óvári  László képviselő  nehezményezi,  hogy  ha  valaki  Gebula  Béla  Ákossal  eltérő 
véleményen  van,  akkor  javaslatot  tesz  a  vita  lezárására.  Véleménye  szerint  meg kellene 
hallgatni más véleményét is.

Szörfi  István jegyző  törvényességi  észrevétellel  él.  Elmondja,  hogy  bármely  képviselő 
javasolhat bármit, a testület pedig dönt, hogy megszavazza-e vagy sem. Ez a demokrácia.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, a pálya építésének saját 
forrásból történő megvalósítását. Kéri, hogy aki annak elfogadásával egyetért, kézfeltartással 
szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
386/2008 (XII. 03.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  felhatalmazza  Tóth  Dezső  polgármestert  az 
Önkormányzati Minisztérium által, az Ollé Program keretében 
megvalósuló  kisméretű  műfüves  labdarúgópálya 
megvalósításának  támogatására  kiírt  pályázat  csatlakozási 
nyilatkozatának  aláírására.  Ezzel  az  önkormányzat 
visszavonhatatlan  és  végleges  meghatalmazást  ad  az  Ollé 
Programiroda Kht.-nak a közbeszerzési eljárás lefolytatására.

A  Képviselő-testület  a  futsal  pálya  építését  saját  forrásból 
kívánja megvalósítani.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti,  hogy  a  testület  a  TFB  előterjesztései  közül  a  4.1 
napirendi pontot levette napirendjéről, majd szünetet rendel el.

Az ülés rövid szünet után 17.15 órakor folytatódik, a szünetben Dr. Lelkes Ákos alpolgármester távozott az  
ülésről, Nagy József Ödön képviselő nem tért vissza a tanácsterembe, ezért a testület létszáma 9 fő.
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3. Jegyző előterjesztései
3.1 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

Szörfi  István jegyző  elmondja,  hogy korábban döntött  a  belső  ellenőrrel  kapcsolatban  a 
testület,  mely  döntés  az  SzMSz  és  az  ügyrend  módosítását  teszi  szükségessé.  A 
feladatváltozás és létszámváltozás átvezetése történt meg a módosítástervezetekben.

Tóth Dezső polgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén - szavazásra bocsátja az SzMSz 
módosításának  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  a  rendelettervezettel  egyetért,  kézfeltartással 
szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal,  ellenszavazat nélkül,  1 tartózkodással  Enying 
Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2007.  
(III.  30.)  számú  rendeletének  módosításáról jelen  jegyzőkönyv  mellékletét  képező 
21/2008. (XII. 08.) számú rendeletet alkotja.

3.2 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjének módosítása

Szörfi István jegyző elmondja, hogy a pénzügyi vezetőt is megilleti a képzettségi pótlék, a 
mellékletből tévesen marad ki. Ezzel együtt kéri elfogadni a módosítást.

Tóth Dezső polgármester  ismerteti  az előterjesztést  és  határozati  javaslatot,  melyek jelen 
jegyzőkönyv mellékletét képezik.

Szörfi István jegyző elmondja, hogy szeptemberben úgy döntött a testület, a belső ellenőrt a 
Polgármesteri  Hivatal  létszámában szerepelteti,  ezért  az  SzMSz egyik mellékletét  képező 
ügyrendben az  általános  igazgatás  létszámát  15  fővel  kell  szerepeltetni.  Ugyanezen pont 
egészülne  ki  a  postázóban,  részmunkaidőben  dolgozó  kolléganő  feltüntetésével.  A 
vagyonnyilatkozatra  kötelezettek,  és  a  képzettségi  pótlékra  jogosultak köre pedig szintén 
kiegészülne  a  belső  ellenőrrel,  mely  módosítások  tulajdonképpen  a  korábbi  határozat 
végrehajtásának felelnek meg.

Tóth Dezső polgármester - egyéb hozzászólás nem lévén - szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot. Kéri, hogy aki annak elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A  Képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  1  ellenszavazattal,  1  tartózkodással  az  alábbi  
határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
387/2008 (XII. 03.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Polgármesteri  Hivatal  165/2007.  (IV.  25.) 
számú  határozattal  elfogadott  ügyrendjét  az  alábbiak  szerint 
módosítja:

- Az  ügyrend  10.  pontjában  meghatározott  „Általános 
igazgatás (14 fő)” megnevezés az alábbiak szerint módosul:
„Általános igazgatás (15 fő)”

- Az ügyrend 10. pontja az alábbiakkal egészül ki:
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„Munka  törvénykönyve  alá  tartozó,  fizikai  állományban 
lévő (1 fő, részmunkaidőben – 4 óra – foglalkoztatott)”

- Az ügyrend 10. pontjában felsoroltak közül törlésre kerül a 
„Kistérségi iroda (6 fő)” rész

- Az  ügyrend  1.  és  2.  számú  melléklete  helyébe  jelen 
határozat 1. és 2. számú melléklete lép.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Dezső polgármester

4. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztései
4.2 Enyingi Agrár Zrt. „Új tó” környezetével kapcsolatos ajánlatai
4.2.1 Ingatlanok rendben tartása 2258/1, 2258/3 hrsz

Bíró  Attila TFB  elnök  ismertet  a  bizottság  melléklet  szerinti  határozati  javaslatát,  mely 
szerint az önkormányzatnak az ingatlanok rendben tartását vállalni nem áll módjában.

Tóth Dezső polgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatok. Kéri, hogy aki annak elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
388/2008 (XII. 03.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  fenntartási  feladatainak  mennyiségére 
tekintettel  az  Enying  2258/1  és  2258/3  hrsz-ú  ingatlanok 
rendben tartását vállalni nem áll módjában

Határidő: 2008. december 15.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy a TFB ülésén elhangzott a kérés, hogy hívja meg a 
DRV képviselőjét az általuk készített ajánlat indokainak megismerése érdekében. A kérésnek 
eleget tett. A Pü. Biz. javaslatot tett, hogy tárgyaljon a szerződés meghosszabbítását illetően. 
A  DRV  ajánlata  szerint  a  szerződés  20  évre  köttetne,  a  bizottság  azonban  5  éves 
intervallumot javasolt.

Szörfi István jegyző jelzi,  hogy a napirend módosítására van szükség,  amennyiben most 
kívánják megvitatni az 5.1 napirendi pontot.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja az 5.1 napirendi pont előrehozott tárgyalását. 
Kéri, hogy aki a napirend módosításával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az 5.1 napirendi pont azonnali tárgyalását  
elfogadta.
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Tilky Péter DRV képviselője röviden ismerteti a Zrt-t, mely 50 éves múltra tekint vissza, 6 
megyében,  több  mint  180  településen  végeznek  szolgáltatást.  2008.  évben  elkezdett 
szervezet-átalakítás  jelenleg  is  folyamatban van,  célja  a  szervezeti  hatékonyság  növelése. 
Ennek  keretében  alakították  ki  az  egykapus  ügyfélszolgálatot.  A  cég  1900  alkalmazottat 
foglalkoztat,  melynek  nagy  része  fizikai  állományú.  Az  alsótekeresi  szerződéssel 
kapcsolatban  Polgármester  Úrral  tárgyalást  folytatott.  A  DRV  20  évre  szerette  volna 
megkötni  a  szerződést,  mert  a  vízszolgáltatást  nem  lehet  egyik  napról  a  másikra 
megszűntetni.  Sok  olyan  költség  merül  fel  vele  kapcsolatban,  melyet  elosztanak  a 
szolgáltatási időtartamra. Az 5 évet azonban rövidnek tartja a cég. A kiküldött szerződéssel 
kapcsolatban éri az 5. pontot figyelmen kívül hagyni. Elmondja, hogy a MABIZ ajánlatával 
dolgoznak, akik idén 8-9% emelést javasolnak. A szolgáltatás díja a fenntartást és a fejlesztést 
szolgálja, ezért a DRV 4% alatti emelést javasol elfogadásra. Úgy véli, cége ajánlata korrekt, 
és kompromisszumos megoldásként 10 évre javasolja megkötni a szerződést, és egyben kéri 
elfogadni azt.

Dr. Óvári László képviselő felhívja rá a figyelmet, hogy a testületnek kettő éve van hátra a 
ciklusból.

Tilky  Péter DRV  képviselője  felhívja  a  figyelmet  az  alsótekeresi  víztoronyra,  mely 
műemléknek is beillő jellemzőkkel bír. Jelezték, hogy a csatornarendszere nem megfelelő, és 
azóta a teljes csatorna felújítása megtörtént.

Gebula Béla Ákos képviselő véleménye szerint a 10 éves időtartam elfogadható, javasolja 
2018-a módosítani az időpontot.

Tóth Dezső polgármester  szavazásra  bocsátja  a  szerződés  –  10.2.  pontjának 2018-ra  való 
módosítása  mellett  történő  –  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  a  módosított  szerződés 
elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A  Képviselő-testület  8  igen  szavazattal,  1  ellenszavazattal,  tartózkodás  nélkül  az  alábbi  
határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
389/2008 (XII. 03.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a DRV Zrt.-vel (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) 
jelen határozat melléklete szerinti Üzemeltetési Szerződést köt 
az alábbi módosítással:

„10.2. Az üzemeltetési szerződés mindkét fél általi aláírásának 
napján  lép  hatályba,  és  2018.  december  31.  napjáig  terjedő 
határozott időre szól.”

Fenti  módosítással  felhatalmazza  a  Polgármestert  az 
Üzemeltetési Szerződé aláírására.

Határidő: 2008. december 31.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
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17.25 órakor  Tilky Péter elhagyja a tanácstermet.  Nagy József Ödön képviselő visszatér a tanácsterembe, a  
testület létszáma 10 fő.

4.2.2 Ingatlancsere ajánlat elutasítása

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság ingatlancsere visszautasítására irányuló melléklet 
szerinti határozati javaslatát.

Tóth Dezső polgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a határozati 
javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki annak elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
390/2008 (XII. 03.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  az  Enyingi  Agrár  Zrt.  (8134  Mátyásdomb-
Ágostonpuszta  székhelyű,  képviseli:  Szávay  Gábor 
vezérigazgató)  –  az  önkormányzat  tulajdonát  képező  Enying 
537  hrsz-ú,  valamint  a  társaság  tulajdonában  lévő  Enying 
2258/1, 2258/3 hrsz-ú ingatlanokat érintő – csereajánlatát nem 
áll módjában elfogadni.
Amennyiben a csereajánlat tárgyát képező ingatlanok között a 
társaság az Akócs malmot is szerepelteti, úgy az ajánlat további 
tárgyalás tárgyát képezheti.

Határidő: 2008. december 15.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

4.3 Kistérségi Iroda használatára szívességi használati szerződés

Bíró  Attila TFB  elnök  ismerteti  a  bizottság  szívességi  használati  szerződés  tervezetének 
elfogadására irányuló, melléklet szerinti határozati javaslatát.

Tóth Dezső polgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén - szavazásra bocsátja a határozati 
javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A  Képviselő-testület  9  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  1  tartózkodással  az  alábbi  
határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
391/2008 (XII. 03.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Mezőföldi  Többcélú  Kistérségi  Társulás 
(8130 Enying, Kossuth u. 26. szám alatti székhelyű, képviseli: 
Kiss István alelnök) – az Enying, Szabadság tér 14. szám alatti 
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ingatlanban kialakított kistérségi iroda használatára irányuló – 
szívességi használati szerződés tervezetét elfogadja.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2008. december 15.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

4.4 Volt  szülőotthonban  iroda-  és  szociális  helyiségek  kialakítására  meghatározott 
határidő módosítása

Bíró  Attila TFB  elnök  ismerteti  a  bizottság  határidő  hosszabbítására  irányuló  melléklet 
szerinti határozati javaslatát.

Tóth Dezső polgármester ismerteti, hogy Alpolgármester Úr tárgyalt Dózsa István Esperes 
Úrral a Szabadság téri ingatlant illetően, és nincs akadálya a határidő módosításnak. Kérdés, 
hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki 
azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
392/2008 (XII. 03.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  Enying  Város  Szolgáltató  Intézményének 
kérelmére a 229/2008. (VI. 25.) számú határozatában rögzített 
határidőt 2008. december 15. napjára módosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Dezső polgármester

4.5 Lakossági kérelem Malom árok menti pihenőpark közvilágítással való ellátására

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság közvilágítás kialakításához forrás biztosítására 
irányuló, melléklet szerinti határozati javaslatát.

Buza Lajos képviselő elmondja, hogy a 2009. évi költségvetésben szerepelteti a testület az 
előirányzatot.

Bíró Attila TFB elnök javasolja levenni a napirendről, mert a Pü. Biz. tárgyalta.

Nagy József Ödön képviselő szerint, ha most nem alakítják ki a közvilágítást, később már 
nem  lesz  értelme.  Elmondja,  hogy  a  kiültetett  60  tujából  már  40-et  elloptak.  Az  érintett 
területen már kiépítésre került a vízelvezetés, magántulajdonban lévő házból villanyt vittek. 
Véleménye  szerint  értékelni  kell  a  társadalmi  összefogást,  ezért  nem  javasolja  levenni  a 
napirendről.
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Szörfi István jegyző, ha a vállalkozónak is megfelel, javasolja a 2009. évi költségvetés terhére 
elkészíttetni, a kivitelezés megtörténhet még idén, és az önkormányzat januárban fizet.

Venczel Zita képviselő elmondja,  hogy érintettként tartózkodik ebben a kérdésben, a cég 
képviselőjeként pénzügyi akadályát nem látja a javasolt megoldásnak.

Tóth Dezső polgármester – egyéb javaslat, hozzászólás nem lévén -  a javasolt módosításnak 
megfelelően  szavazásra  bocsátja  a  határozati  javaslat  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  azzal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A  Képviselő-testület  8  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  2  tartózkodással  az  alábbi  
határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
393/2008 (XII. 03.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Malom  árok  menti  pihehőpark 
közvilágítással való ellátása érdekében – a határozat mellékletét 
képező költségvetés  alapján – bruttó 183.762,-  Ft-ot biztosít  a 
2009. évi költségvetés terhére.

A villamos-munkák elvégzésével megbízza a Magyar és Társa 
2000  Kft-t  (8131  Enying-Balatonbozsok,  Mikszáth  K.  u.  3/B. 
szám alatti székhelyű, képviseli: Magyar Csaba ügyvezető).

Felhatalmazza  a  polgármestert  a  vállalkozási  szerződés 
aláírására.

Határidő: 2008. december 15.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

4.6 Zalka M. utcában fekvőrendőrrel kapcsolatos igényfelmérés

Bíró  Attila TFB elnök ismerteti  a  bizottság  igényfelmérés  elvégzésére  irányuló  melléklet 
szerinti határozati javaslatát.

Tóth Dezső polgármester szerint elegendő lenne 50% + 1 fő azonos válasza.

Nagy József Ödön képviselő egyetért, de szerinte az eredmény a kérdés megfogalmazásától 
függ, és nem old meg semmit.

Venczel Zita képviselő elmondja, hogy TFB tegnapi ülésén Viplak Tibor jelezte, hogy a lakók 
felszedték a fekvőrendőrt, és bevitték az EVSZI-be.

Buza Lajos képviselő javasolja valódi fekvőrendőrt elhelyezni az utakra a jelenlegi huplik 
helyett.
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Gebula Béla Ákos képviselő nem ért egyet azzal, hogy felesleges. Mióta a Deák F. utcában és 
a Ságvári E. utcában elhelyezésre került, biztonságosabbnak érzi, a közlekedést. Tekintettel 
azonban a fekvőrendőrök nem megfelelő kialakítására, a tél megoldja majd a problémát.

Nagy József Ödön képviselő véleménye szerint, ha az önkormányzat fekvőrendőrt helyez el, 
az szolgáljon közmegelégedésre.  Sok helyen maga a járda a fekvőrendőr,  így az autósok 
kénytelenek lelassítani. Ennek ellenére továbbra is ellenzi, mert a gyorshajtókat nem fogja 
meg,  és  tavaszra  domború helyett  homorú lesz.  Véleménye szerint  felesleges  az EVSZI-t 
terhelni,  fel  kell  szedni.  Megítélése szerint  az a lakó,  akinek a háza előtt  van,  nem fogja 
támogatni. Feleslegesnek tartja felmérést tartani.

Tóth Dezső polgármester szerint tenni kell valamit, mert sorra kapja a panaszokat, hol arra, 
hogy szedjék fel, hol arra, hogy szükség van rá, hol pedig, hogy tönkre teszik a virágágyást.

Tóth Dezső polgármester  –  egyéb hozzászólás  nem lévén –  kéri,  hogy aki  a  felszedésre 
irányuló módosító javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A  Képviselő-testület  3  igen  szavazattal,  2  ellenszavazattal,  5  tartózkodással  az  alábbi  
határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
394/2008 (XII. 03.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zalka 
Máté  utcában  elhelyezett  fekvőrendőr  felszedésére  irányuló 
módosító javaslatot nem fogadta el.

Tóth Dezső polgármester kéri,  hogy aki az 50%+1 fő azonos válaszra irányuló módosító 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
395/2008 (XII. 03.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zalka 
Máté  utcában  elhelyezett  fekvőrendőr  fenntartásával 
kapcsolatos  igényfelmérés  eredményességének  50%+1  fő 
azonos válaszban történő meghatározására irányuló módosító 
javaslatot nem fogadta el.

Tóth  Dezső polgármester  kéri,  hogy  aki  a  bizottság  eredeti  javaslatával  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
396/2008 (XII. 03.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zalka 
Máté  utcai  fekvőrendőr  fenntartásával  kapcsolatos 
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igényfelmérés  elvégzésével  Enying  Város  Szolgáltató 
Intézményét nem bízza meg.

4.7 Rákóczi utca járdaszakaszának helyreállítására irányuló kérelem

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság járdaszakasz helyreállítására irányuló határozati 
javaslatát.

Tóth Dezső polgármester szerint az előterjesztés okafogyott, hiszen ahogy beszámolójában 
már elmondta, a támogatást elnyerte a kistérség, tegnap aláírta a szerződést, és Enying 10 fő 
közmunkást foglalkoztathat december 15. és február 15. között.

Szörfi István jegyző javasolja visszavonni a határozati javaslatot.

Bíró Attila TFB elnök visszavonja a javaslatot.

4.8 Lakossági kérelem közterület térburkolati munkák engedélyezésére – 89/2 hrsz

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság munkálatok engedélyezésére irányuló határozati 
javaslatát.

Tóth Dezső polgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a határozati 
javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A  Képviselő-testület  8  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  2  tartózkodással  az  alábbi  
határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
397/2008 (XII. 03.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy Rafael István, 8130 Enying, Dr. Belák S. u. 15. 
szám  alatti  lakos  –  Enying,  89/2  hrsz-on  nyilvántartott 
ingatlana  előtti  közterületsáv  esztétikusabbá  tétele  kapcsán 
benyújtott  ajánlatát  köszönettel  elfogadja  és  engedélyezi  a 
munkálatok elvégzését.

Felkéri az építtetőt, hogy a területen húzódó közművezetékek 
védelme  érdekében  egyeztessen  az  illetékes 
közműszolgáltatókkal,  és  az  építkezést  azok  műszaki 
előírásainak betartásával végezze.

Határidő: 2008. december 15.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

4.9 Az Enying 2754/42 hrsz-ú lakóút országos közúti kapcsolatának rendezése
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Bíró  Attila TFB  elnök  ismerteti  a  bizottság  lakóút  forgalmi  rendjének  hatályos 
településrendezési tervi állapotában való fenntartására irányuló melléklet szerinti határozati 
javaslatát.

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

A  Képviselő-testület  9  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  1  tartózkodással  az  alábbi  
határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
398/2008 (XII. 03.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy az Enying 2754/38 hrsz-ú ingatlan 64. számú 
főútról  történő közvetlen  megközelítését  biztosító  kapubejáró 
megvalósítása esetén az Enying 2754/42 hrsz-ú lakóút forgalmi 
rendjét  a  hatályos  településrendezési  tervi  állapotában 
fenntartja,  azaz  tárgyi  lakóút  vonatkozásában  a  64.  számú 
főúttal közvetlen közúti kapcsolatot nem kíván teremteni.

Felkéri a polgármesteri hivatalt,  hogy e határozat kivonatát – 
küldje  meg  a  Magyar  Közút  Kht.  Fejér  megyei  Területi 
Igazgatósága részére.

Határidő: 2008. december 15.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

4.10Erzsébet ligeti iskola helyiségeinek bérbeadása

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság helyiség-bérbeadásra irányuló, melléklet szerinti 
határozati javaslatát.

Gebula Béla Ákos képviselő kérdezi, hogy a bérbeadás nem bizottsági hatáskör-e.

Szörfi  István jegyző  elmondja,  hogy  a  minimális  bérleti  díj  meghatározása  a  testület 
hatáskörébe tartozik.

Nagy  József  Ödön képviselő  javasolja  a  későbbiekben  visszatérni  a  pályázati  eljárás 
egyszerűsítésére. Jelenleg egy egyszerű bérbeadás is 1,5-2 hónapig húzódik.

Szörfi István jegyző elmondja, hogy ez rendeletmódosítást igényel. A következő TFB ülésen 
napirendre tűzhető, de erre már csak januárban kerül sor.

Tóth Dezső polgármester ismerteti,  hogy jelenleg három jelentkező van a rendelőintézeti 
büfé helyiségre.

Nagy József  Ödön képviselő még egyszer  hangsúlyozza,  hogy az  eljárás  gyorsítására  és 
egyszerűsítésére irányult a javaslata.
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Tóth  Dezső polgármester  –  egyéb  hozzászólás  nem lévén  –  kéri,  hogy  aki  a  határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A  Képviselő-testület  9  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  1  tartózkodással  az  alábbi  
határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
399/2008 (XII. 03.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  az  Enying  2259  hrsz-ú,  volt  Erzsébet  ligeti 
iskola önkormányzati  tulajdonban lévő 50 m2 összes hasznos 
alapterületű helyiségeit bérbe kívánja adni.

Ennek  érdekében  az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  lakások  és  
helyiségek  bérletéről  és  elidegenítéséről szóló  25/2002.  (XII.  12.) 
számú helyi rendelet 14. § (6) bekezdése értelmében pályázati 
felhívást tesz közzé.

Minimális bérleti díjként 500,- Ft/m2 egységárat állapít meg.

A  helyiség  kereskedelmi  és  szolgáltató  tevékenység  céljára 
adható  bérbe.  A  bérbeadással  kapcsolatos  további  feltételek 
külön tárgyalás és megállapodás tárgyát képezik.

A  bérbeadás  folyamatánál  az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  
lakások  és  helyiségek  bérletéről  és  elidegenítéséről szóló  25/2002. 
(XII. 12.) számú helyi rendelet szabályait kell alkalmazni.

Megbízza  a  polgármesteri  hivatalt  a  pályázati  eljárással 
kapcsolatos feladatok ellátásával.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tóth Dezső polgármester

4.11Erzsébet ligeti iskola bérlemény közüzemi díjainak megosztása

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság költségmegosztásra irányuló, melléklet szerinti 
határozati javaslatát.

Nagy  József  Ödön képviselő  javasolja  rendeletben  leszabályozni  a  közös  használatú 
ingatlanok költségeinek használt terület nagysága szerinti költségmegosztását.

Szörfi István jegyző kérdezi, hogy erről született-e döntés.

Bíró Attila TFB elnök elmondja, hogy csak az okmányirodánál.

Nagy  József  Ödön képviselő  javasolja  jövőre  visszatérni  rá,  hogy  ne  kelljen  egyedileg 
dönteni.
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Tóth  Dezső polgármester  –  egyéb  hozzászólás  nem lévén  –  kéri,  hogy  aki  a  határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
400/2008 (XII. 03.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  az  Enying  2259  hrsz-ú,  volt  Erzsébet  ligeti 
iskola  bérlemény közüzemi  díjainak  tekintetében  a  költségek 
megosztására az alábbiak szerint biztosít lehetőséget.

Használók a épület közüzemi költségeit egyenlő részben – fele-
fele  arányban  –  megosztva  fizetik  meg  az  önkormányzat 
részére.

Felkéri  a  polgármesteri  hivatalt,  hogy  a  bérleti  szerződések 
késztésekor  a  fenti  kiegészítést  vegye  figyelembe. 
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

Határidő: 2008. december 15.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

4.12Kiegészítő előterjesztések
4.12.1 137/2007. (III. 28.) számú testületi határozat módosítása

Bíró  Attila TFB  elnök  ismerteti  a  melléklet  szerinti  előterjesztést  területek  falusias 
lakóövezetté történő átminősítésével kapcsolatban. Kéri a határozati javaslat elfogadását.

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

A  Képviselő-testület  9  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  1  tartózkodással  az  alábbi  
határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
401/2008 (XII. 03.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  jelen  határozat  elválaszthatatlan  mellékletét 
képező  település-tervezői  szakmai  állásfoglalás  értelmében 
137/2007.  (III.  28.)  számú  határozatát  az  alábbiak  szerint 
módosítja:

„A rendezési tervben szerepelteti az alábbiakat:
- Kabóka  Kft.  kérelmét;  az  enyingi  080/5  hrsz-ú  ingatlan 

üdülő  övezeti  besorolásának  farm  övezetté  történő 
módosítását” …
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rendelkezés helyébe az alábbi,

„A rendezési tervben szerepelteti az alábbiakat:
- Horváth Edit, Varga József, Varga Péter, Dr. Varga Attila, 

Varga Balázs, 8130 Enying, Tóth Á. u. 2. szám alatti lakosok 
kérelmét;  az  enyingi  080/8-24  hrsz-ú  ingatlanok 
„különleges terület: szabadidőpark” övezeti besorolásának 
sajátos szabályozású „falusias lakóterület” övezetté történő 
módosítását”…

rendelkezést szerepelteti a határozat módosítással nem érintett 
pontjainak változatlanul hagyása mellett.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Dezső polgármester 

4.12.2  „Kabókapuszta és Környéke Lakosságáért” Alapítvány fejlesztési elképzeléseinek 
támogatása

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a melléklet szerinti előterjesztést Kabókapuszta és Környéke 
Lakosságáért Alapítvány  fejlesztési elképzeléseivel kapcsolatban. Kéri a határozati javaslat 
elfogadását.

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

A  Képviselő-testület  9  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  1  tartózkodással  az  alábbi  
határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
402/2008 (XII. 03.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a „Kabókapuszta és Környéke Lakosságáért” 
Alapítvány (8130 Enying, Tóth Á. u. 2. szám alatti székhelyű, 
képviseli:  Boér  Renáta  elnök)  –  az  Enying  080/15 és  080/17 
hrsz-ú területen hatszögletű fedett színek és pergola; az Enying 
080/4  hrsz-ú  ingatlanon kötélpálya;  az  Enying  080/9  hrsz-ú 
ingatlanon  pedig  mászófal  létesítésére  irányuló  –  fejlesztési 
elképzelésének  „az  UMPV  III-as  tengely,  „Turisztikai 
tevékenységek  ösztönzése”  tárgyú  pályázati  konstrukció 
keretében történő megvalósítását támogatja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Dezső polgármester 

4.12.3 Horváth Edit Asszony fejlesztési elképzeléseinek támogatása
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Bíró Attila TFB elnök ismerteti  a  melléklet  szerinti  előterjesztést  Horváth Edit  fejlesztési 
elképzeléseivel kapcsolatban. Kéri a határozati javaslat elfogadását.

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

A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
403/2008 (XII. 03.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy Horváth Edit (8130 Enying, Tóth Á. u. 2. szám 
alatti  lakos)  –  az  Enying  080/17  hrsz-ú  területen  étterem 
létesítésére irányuló – fejlesztési elképzelésének „az UMPV III-
as  tengely,  „Turisztikai  tevékenységek  ösztönzése”  tárgyú 
pályázati  konstrukció  keretében  történő  megvalósítását 
támogatja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Dezső polgármester 

5. Pénzügyi Bizottság előterjesztései
5.2 Enying-Alsótekerespusztán alkalmazandó 2009. évi ivóvíz díjáról szóló rendelet

Buza  Lajos Pü.  Biz.  elnök  ismerteti  a  bizottság  rendelettervezet  elfogadására  irányuló 
előterjesztését. Ismerteti a közületi és lakossági díjtételeket.

Tóth  Dezső polgármester  –  kérdés,  hozzászólás  nem  lévén  -  szavazásra  bocsátja  a 
rendelettervezet  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  a  rendelettervezettel  egyetért,  kézfeltartással 
szavazzon.

A  Képviselő-testület  10  igen,  egyhangú  szavazattal  az  Enying  Alsótekerespusztán 
alkalmazandó 2009. évi ivóvíz díjáról jelen jegyzőkönyv mellékletét képező 22/2008.  
(XII. 08.) számú rendeletet alkotja.

5.3 A Zöldfok Zrt. 2009. évi költségkalkulációja

Buza  Lajos Pü.  Biz.  elnök  ismerteti  a  bizottság  szemétszállítási  díjra  vonatkozó  ajánlat 
elutasítására irányuló, melléklet szerinti határozati javaslatát.

Dr.  Óvári László képviselő nem tudja,  honnan jön a 21%-os emelésre vonatkozó ajánlat, 
hiszen ez kb. az ötszöröse a jövő évi tervezett, 4%-os inflációnak. Az üzemanyag ár pedig 
20%-kal  csökkent.  Kéri,  hogy  a  polgármester  érdeklődjön  a  Vertikálnál  és  a  Székomnál, 
illetve nézzenek utána, milyen lehetőség van kilépni a konzorciumból. Javasolja megnézni a 
szerződést. Véleménye szerint képtelen lesz a lakosság kifizetni ekkora emelést. A bizottság 
ülésén szó volt róla, hogy hívják meg a vállalat képviselőjét a következő ülésre, és ismertesse 
az indokokat.
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Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy beszélt Nagy János Úrral telefonon, aki jelezte, 
hogy  a  következő  ülésre  szívesen  eljön,  s  tájékoztatja  a  testületet,  melyik  szolgáltatónál 
mennyibe  kerül  a  szemétszállítás.  Tájékoztatásként  elmondja,  hogy  Budapesten  14%-kal 
emelkedik a díj.

Dr.  Óvári  László képviselő  felhívja  rá  a  figyelmet,  hogy  Budapesten  nem  17%-os  a 
munkanélküliség.

Gebula  Béla  Ákos képviselő  emlékezteti  a  jelenlévőket,  hogy  tavaly  50%-os  emelést 
fogadtak el. 

Tóth  Dezső polgármester  elmondja,  hogy  a  tavalyi  emelés  magába  foglalta  azokat  a 
fejlesztéseket,  melyeket  a  konzorcium fog megvalósítani.  Egyéb kérdés,  hozzászólás  nem 
lévén szavazásra  bocsátja  a  határozati  javaslat  elfogadását.  Kéri,  hogy aki  azzal  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
404/2008 (XII. 03.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a Zöldfok Zrt. 2009. évi szemétszállítási díjra 
vonatkozó ajánlatát nem fogadja el.

Felkéri  a  Polgármestert  és  a  Polgármesteri  Hivatalt  további 
egyeztetés lefolytatására.

Határidő: 2008. december 15.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Dr.  Óvári  László képviselő  javasolja,  hogy  Nagy  János  a  konzorcium  nyereségességi 
adatairól is számoljon be, amennyiben lehetőség van rá.

Nagy József Ödön képviselő emlékeztetőül elmondja,  hogy a konzorciális  szerződést Dr. 
Óvári  László  írta  alá  polgármesterként.  Ezzel  egy  másik  régióhoz  kötelezte  el  magát  a 
település, és a szerződésben olyan elkötelezettségek vannak, melyek miatt nehéz kilépni. A 
konzorciumon belül minden település ennyit fizet.  Véleménye szerint a 2007-2008. évekre 
tervezett, de meg nem valósult fejlesztéseket kell számon kérni. Ha megvalósultak volna a 
programok, tudomásul venné az emelést, de így nem érti az okát.

5.4 Városi Könyvtár előirányzat-felszabadítási kérelme

Buza  Lajos Pü.  Biz.  elnök  ismerteti  a  bizottság  előirányzat  felszabadítására  irányuló 
melléklet szerinti határozati javaslatát.
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Tóth Dezső polgármester  – kérdés,  hozzászólás  nem lévén –  kéri,  hogy aki  a  határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
405/2008 (XII. 03.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  2008.  évi  költségvetésében 
vonalkódleolvasóra  betervezett  100  eFt-ot  online  katalógus 
kialakítására felszabadítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Dezső polgármester

5.6 Tájékoztatók
5.6.1 Helyi adókról

Buza Lajos Pü. Biz. elnök ismerteti, hogy a bizottság nem javasolja új adóformák bevezetését 
a 2009-es költségvetési évben.

5.6.2 Kommunális adó mértékéről

Buza  Lajos Pü.  Biz.  elnök  ismerteti,  hogy  a  bizottság  nem  javasolja  a  kommunális  adó 
mértékének emelését a 2009-es költségvetési évben.

6. Egészségügyi és Szociális Bizottság előterjesztései
6.1 Kistérségi központi ügyelet 2009. évi ellátása

Dr. Miljanovits György Eü. Biz. elnök elmondja, hogy a képviselők megkapták az anyagot, 
melynek részét képező helyi újság cikkétől vezérelve úgy ítéli meg, hogy csorbát szenvedhet 
Enying lakossága. Visszaidézi azokat az időket, amikor még egy orvos ügyelt Enyingen, és 
járt  ki  a  környező  településekre.  Volt,  hogy  több  órát  kellett  várni  az  orvosra,  hogy 
visszaérjen az ügyeletre. Ismerteti, hogy a bizottság ülésére meghívta az érdekelt települések 
polgármestereit,  de  egyetlen  polgármester  sem  jelent  meg,  amit  inkább  nem  minősít.  A 
polgármesterek  a  saját  egészségügyi  szakembereik  nélkül  tárgyalták  meg  az  ügyelet 
kérdését. A Társulási Tanácsban olyan polgármesterek is szavaztak, akik már indulásnál sem 
csatlakoztak  az  ügyelethez.  Január  1-től  Lepsény,  az  ügyeletet  legtöbbet  foglalkoztató 
település is kiszáll. Ezzel 5 település marad, melyek közül a 4 kistelepülésnek gondot jelent a 
költségek  viselése,  így  javarészt  Enying  viseli  azokat.  Lajoskomárom  jegyző  asszonya 
részéről elhangzott az a vélemény, hogy amennyiben Enying ragaszkodik a kettő orvoshoz, 
vállalja fel az ebből fakadó plusz költségeket a jelenlegi 13 millió Ft hozzájáruláson felül. Ezt 
mérhetetlen  cinizmusnak  tartja.  Elmondja,  hogy  az  ügyeleti  hívások  jelentős  része  a 
kistérségi településekről érkezik. Itt hívja fel a figyelmet a távolságra, ha Lajoskomáromból 
érkezik egy hívás, az 1 óra távollétet jelent. Meg kell fontolni, hogy a város megengedheti-e 
magának, hogy 2.5 órán keresztül ne legyen orvos a városban. Ismerteti a bizottság városi 
ügyelet  szervezésére  irányuló  határozati  javaslatát,  mely  jelen  jegyzőkönyv  mellékletét 
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képezi.  Amennyiben a  testület  nem fogadja  el  ezt  a  javaslatot,  úgy  életbe  lép a  társulás 
döntése.

Venczel Zita képviselő nem érti, miért kellene egyedül felvállalni Enyingnek a plusz 1 orvos 
költségeit, amikor annak előnyeiből ugyanúgy részesül a többi település.

Dr. Óvári László képviselő elmondja, hogy néhány napja az egyik TV csatornán látott egy 
vitaműsort, ahol háziorvosok beszélgettek egy kutatóorvossal, és elhangzott, hogy ha valaki 
vészhelyzetbe  kerül,  rohamkocsit  kell  hívni.  Felhívja  rá  a  figyelmet,  hogy  az  ÁNTSz 
rendelete  szerint  harmincvalahányezer  lakosra  kell  számolni  egy orvossal.  Ha van pénz, 
legyen akár  5  ügyeletes  orvos  is,  de  ez  komoly pénzkérdés.  Megítélése  szerint,  ha  négy 
település nem kíván részt venni benne, nem lehet annyira jó ez az ügyelet.

Buza Lajos  képviselő elmondja, hogy amikor indult az ügyelet,  a Képviselő-testület tagja 
volt.  Javasolta,  próbálják  meg elérni,  hogy  Mátyásdomb  és  Mezőszentgyörgy  ne  menjen 
máshová,  ne  verjék szét  a  kistérséget.  Dolgozzanak ki  olyan  rendszert,  hogy a  máshová 
társult települések jöjjenek vissza. Az ÁNTSz szerint 35.000 lakosra kell 1 orvost szervezni, 
itt 22.000 lakosra volt kettő. Elfogadja, hogy a lakosságnak jó a kettő orvos, de ha nem olyan 
állapotban van a beteg, amit Dr. Óvári László mondott, nem igaz, hogy nem bírja ki az egy 
órát. Olyan esetről is hallott, hogy nem ment ki az orvos, mert nem volt sürgősségi eset. Ezek 
után ő nem szavazza meg, hogy kettő orvos ügyeljen, és az egyik csak azt várja, hogy mikor 
esik be enyingi beteg. Meggyőződése, hogy elég egy orvos.

Nagy József Ödön képviselő szintén részese volt az első próbálkozásnak előterjesztőként is, 
amikor Mátyásdomb, Mezőszentgyörgy, Lepsény és Enying közös hétközi ügyeletet hoztak 
létre.  Az orvosi  ügyelet  jól  működött,  az,  hogy két  település  kilépett,  amikor a kistérség 
felállt,  nem  Enying  hibája  volt.  Meggyőződése,  hogy  rossz  döntés  volt  a  részükről. 
Véleménye szerint  senki  nem tudja  bizonyítani,  hogy ésszerű,  hogy Ágostonpusztára  ne 
Enyingről  jöjjön  az  orvos,  hanem  Polgárdiból.  Kisláng  kezdettől  nem  csatlakozott  az 
ügyelethez,  földrajzi  elhelyezkedése  ezt  indokolja  is.  Enying  ideális  körzetközpont  volt. 
Véleménye szerint a város 6 orvossal vidáman el tudja látni az ügyeletet, a többi település 
öttel nehezen. Amennyiben egy orvos lesz az ügyeletben, Enyingen visszaesik az ellátás, a 
betegek az ügyeleten fognak várakozni. Az egész rendszer költségeinek 50%-át Enying fizeti, 
ami már önmagában gesztus a többi település felé. Véleménye szerint szerencsétlen döntés 
volt  ez  a  tanács  részéről,  és  aki  kilép,  ne  szavazzon abban,  amiben már nem is  érintett. 
Reálisnak tarja az Eü. Biz. elnökének felvetését. Valóban meg lehet csinálni az ügyeletet egy 
orvossal  is,  csak  Enyingen  ez  eddig  soha  nem  volt  így,  és  komoly  visszaesést  jelent. 
Felmerült az a javaslat is, hogy legalább a hétvégén legyen kettő orvos.

Dr. Miljanovits György Eü. Biz. elnök szerint a társulás részéről ez egy szubjektív döntés 
volt. Elmondja, hogy az a pénz, amit jelenleg fizet a város a kistérségi ügyeletbe, fedezné a 
városi ügyeletet.  Az orvosok korábban is saját gépkocsival látták el azt.  Az, hogy az eset 
valóban sürgősségi eset-e, csak a helyszínen dől el. Ha nem az, az orvos 5-10 percen belül 
vissza tud érni az ügyeletre. A városi ügyelet esetén a távolság időtényező szempontjából 
kedvezőbb. A kistérségi ügyeletben a gépkocsihasználat nagyobbrészt a kistelepülésekhez 
köthető, ez költségtöbbletet jelent. Enyingen átlagosan 5 km távolsággal lehet csak számolni. 
Felhívja rá a figyelmet, hogy az időtényező számít, főleg ha az újraélesztés lehetőségét nézik, 
amire  csupán  5  perc  áll  rendelkezésre.  Az  enyingi  képviselőknek  elsődlegesen  Enying 
lakosságát  kell  képviselniük.  A  kistérségi  vezető  szereppel  kapcsolatban  arra  hívja  fel  a 
figyelmet,  hogy  a  többi  település  nem  is  tekinti  Enyinget  partnernek.  Enying  és  Dég 
kivételével  a  polgármesterek  szavazata  mögött  nem  is  volt  testületi  döntés.  Véleménye 
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szerint  az  enyingi  betegek  fognak rosszul  járni.  Objektív  döntést  kell  hozni.  Eddig  nem 
vették figyelembe a szakma véleményét. Kéri, hogy fogadja el a testület a javaslatot.

Szörfi  István jegyző  elmondja,  hogy  valóban  működött  korábban  Enyingen  az  orvosi 
ügyelet,  amit  kiterjesztettek  a  kistérségre  is.  Majd  ajánlottá  tették  a  központi  ügyelet 
létrehozását.  Mezőszentgyörgy  és  Mátyásdomb  tiltakozott  ellene,  hiába  mondták  nekik, 
hogy az oktatást kivéve társuljanak a többi feladatra. Végül mégsem léptek be. A kettőnek 
nincs egymáshoz köze. Kisláng már az elején mondta, hogy Polgárdihoz kíván csatlakozni az 
ügyeletet  illetően,  mert  közelebb  van,  de  társulnak,  hogy  több  pénzt  tudjon  lehívni  a 
kistérség. Mátyásdomb és Mezőszentgyörgy ennek ellenére sem társultak. Nem igaz, hogy 
pénzt kértek a csatlakozásért cserébe. Miattuk viszont 7 vagy 9 millió Ft-tól esett el a társulás. 
Amikor mégis felmerült részükről a csatlakozás szándéka, a kistérség először kérte, hogy ezt 
az elmaradt támogatást fizessék meg, majd már csak a lakosságarányos rész megfizetését, 
végül  semmit.  A  két  település  mégsem  csatlakozott.  Felhívja  rá  a  figyelmet,  hogy  a 
testületnek  van  érvényes  döntése  a  tárgyban,  név  szerinti  szavazással  döntöttek  a  kettő 
orvossal történő működtetésről. Az ellátás szempontjából legfontosabb, hogy legyen mindig 
Enyingen orvos, aki elérhető. Az egész egy törvénysértő döntésen alapul, hiszen a testületek 
többsége részéről a mai napig nem született döntés. A november 27-i társulási tanácsülésen 
született a döntés a hétközi 1, hétvégi 2 orvossal való működtetésről. Ezt a döntést azok is 
megszavazták,  akik nincsenek is  benne.  A társulási  megállapodás  szabályozza a  társulás 
működését. Minden olyan társulási döntéshez, amihez testületi hozzájárulás kell, képviselő-
testületi  döntést  kell  hozni.  Dég  testülete  döntött  a  tárgyban,  az  összes  többi  település 
esetében  nincs  ilyen  döntés,  mégis  meghozták  a  határozatot.  Az  irodavezető  jövő 
csütörtökön  megpróbálja  újratárgyaltatni  a  kérdést,  de  ehhez  az  kell,  hogy  a  testület 
elfogadja ezt a határozatot, hogy legyen alapja hozzá. Ugyanakkor felhívja rá a figyelmet, 
hogy január 1-től nem tud kilépni az önkormányzat, mert 60 napos felmondási idő van az 
Emergency-vel kötött szerződésben. Továbbá a MEP-nél és ÁNTSz-nél az ügyintézési idő 
miatt  több hónap az  átfutás.  A többi  kistérségi  településnek is  új  szerződést  kell  kötnie. 
Mindezek miatt január 1-ig nincs lehetőség a szerződés módosítására.  Véleménye szerint 
Enying csak jót tett az ügyelettel a kistérségnek. Javasolja elfogadni a határozati javaslatot 
azzal, hogy az időpont ténylegesen nem január 1. lesz, hogy Lipták Rita kezdeményezhesse 
az  újbóli  tárgyalást.  Azt  azonban  nem  tudja,  hogy  január  1-től  hogyan  fog  működni  a 
központi ügyelet.

Tóth  Dezső polgármester  elfogadja,  hogy  35.000  lakosra  jut  1  orvos,  és  ez  pl. 
Székesfehérváron, ahol 9-10.000 lakos jut 1 km2-re, és 2-3 km-en belül lakik 20.000 ember, 
biztos, hogy elég. De Enyingen a távolságokat és a népsűrűséget tekintve indokolt a kettő, 
illetve elfogadhatónak tartja az 1 orvost, de csak akkor, ha Enyingen van.

Buza Lajos képviselő kiegészíti néhány ténnyel az elhangzottakat. Nagy József Ödön által 
elmondottakkal ellentétben csak hétvégi összevont ügyelet volt korábban.

Nagy József  Ödön képviselő  elmondja,  hogy először  a  hétközi  ügyeletet  terjesztették ki 
kistérségi szintre, csak akkor még nem kistérséginek hívták.

Buza Lajos képviselő szerint Mátyásdomb és Mezőszentgyörgy kérte a hétközi ügyeletet, de 
nem működött. A 2006. január 1. utáni állapotról beszél. Mátyásdomb és Mezőszentgyörgy 
azért  nem  csatlakozott  az  ügyelethez,  mert  nem  volt  összevont  hétközi  ügyelet. 
Mezőszentgyörgytől  és Mátyásdombtól 3 millió Ft hozzájárulást kért a kistérség.  Ez több 
volt, mint amennyit Polgárdiban kellett fizetniük. Felhívja rá a figyelmet, hogy mivel állami 
támogatást kapott a kistérség, 5 évig üzemeltetni kell az ügyeletet, ha nem, vissza kell fizetni. 
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El kell  ezen gondolkodni,  mert a döntés következtében a kistérség szétesik.  Nem Enying 
Képviselő-testülete  miatt  került  ilyen helyzetbe,  megvannak ennek a  maga okai.  A négy 
település  együttműködésekor  ugyanez  a  helyzet  volt  csak  1  orvossal.  Most  csupán  egy 
településsel  marad  több  január  1-től.  Véleménye  szerint  nem szabad hagyni  feloszlani  a 
kistérséget.

Gebula Béla Ákos képviselő elsődlegesnek tartja az egészséget. Lesz még egy tárgyalás a 
kistérségben,  talán  jobb  belátásra  jutnak  a  polgármesterek.  Meg  kellene  talán  várni  a 
tárgyalást  a  döntéssel.  Tekintettel  a törvénytelenségekre,  elképzelhető,  hogy pereskedésre 
kerül sor, attól viszont az ügyelet nem fog jobban menni.

Szörfi  István jegyző  felhívja  rá  a  figyelmet,  hogy ahhoz,  hogy a  társulás  újratárgyalja  a 
kérdést, szükséges meghozni ezt a döntést.

Buza Lajos képviselő szerint ne zsaroljon a testület senkit.

Szörfi István jegyző megkérdezi, hogy a képviselő kinek a képviselője. Aki itt zsarolva van, 
az Enying.

Dr. Óvári László képviselő kérdezi,  hogy Lepsény mivel indokolja a kilépést. Nem tudja, 
hogy  Kiss  István  polgármester  úr  kapott-e  tájékoztatást  arról,  hogy  állami  támogatásról 
lévén szó, 5 évig működtetni kell az ügyeletet, vagy vissza kell fizetni a támogatást. Nem 
tudja,  kinek  az  érdeke  szétverni  a  kistérséget.  Meg  kell  akadályozni  a  széthullását,  az 
ügyeletnek működnie  kell.  Sok feladatot  meg lehetett  volna  valósítani  kistérségi  szinten. 
Korábban  is  voltak  viták,  de  meg  lehetett  győzni  őket.  Rengeteg  hátránya  lesz  minden 
településnek, csak már késő lesz.

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy azzal indokolják, Polgárdiban olcsóbb.

Szörfi  István jegyző  jelzi,  hogy letelt  a  4  órás  idő  intervallum.  Állásfoglalást  kér,  hogy 
folytassák-e máskor a vitát, vagy most befejezik. Ismerteti, hogy a megállapodásban 3 éves 
moratórium volt, ami 2008. december 31-én lejár, ezért mer kilépni Lepsény. Kérdezi, hogy 
folytatódjon-e most az ülés.

Tóth  Dezső polgármester  szavazásra  bocsátja  az  ülés  folytatását.  Kéri,  hogy  aki  azzal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal az ülés folytatása mellett döntött.

Dr. Óvári László képviselő javasolja 15-én tárgyalni.

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy jövő csütörtökön ismertetnie kell a határozatot a 
társulási  tanáccsal,  hangsúlyozza,  hogy  ő  maga  Enying  Város  Képviselő-testületének 
döntését képviseli.

Szörfi István jegyző ismételten elmondja, hogy a kistérségi iroda vezetője csak akkor tudja 
újra bevinni a  témát a tanács ülésére,  ha Enying úgy dönt,  hogy amennyiben a társulási 
tanács nem változtat a döntésén, Enying kilép. Véleménye szerint addig lehet fenntartani egy 
orvossal az ügyeletet, amíg nem történik haláleset.

35



Dr.  Miljanovits  György Eü.  Biz.  elnök elmondja,  hogy a bizottsági  ülésen részt vettek a 
kistérségi  orvosok,  az  ő  véleményük  fogalmazódott  meg  a  határozati  javaslatban,  s  a 
bizottság elfogadta azt. Véleménye szerint ne szorítsák Enying érdekeit a kistérség érdekei 
mögé, össze kellene hangolni azokat. A távolság miatt indokolt a két orvos.

Buza Lajos képviselő felhívja rá a figyelmet, hogy az Alföldön 17 települést lát el egy orvos 
és működik.

Dr. Miljanovits György Eü. Biz. elnök szerint az általa elmondott érvekre egyetlen ellenérv 
sem hangzott el. Az enyingi betegek számára is biztosítani kell ugyanazt az ellátáshoz való 
hozzáférési jogot, mint egy nagyvárosban, és nem javasolja csorbítani ezt.

Tóth Dezső polgármester ismerteti a bizottság melléklet szerinti határozati javaslatát.

Dr. Miljanovits György Eü. Biz. elnök javasolja azzal a kifejezéssel kiegészíteni, hogy 2009. 
január 1. napjától megkezdi az ügyelet szervezését.

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

A  Képviselő-testület  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  5  tartózkodással  az  alábbi  
határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
406/2008 (XII. 03.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Enying 
város  területén,  városi  ügyelet  Emergency  Sevice  Kft. 
közreműködésével,  2009.  január  1.  napjától  abban az  esetben 
történő  megkezdését,  amennyiben  a  Mezőföldi  Többcélú 
Kistérségi Társulás nem vonja vissza Enying város lakosságára 
nézve hátrányos határozatát, nem támogatja.

Szörfi István jegyző elmondja, hogy ez azt jelenti, január 1-től egy orvossal fog működni az 
ügyelet.  Ezzel  Enying fogja  fizetni  azon ellátás  költségeinek több,  mint  a  felét,  melyet  a 
legkevésbé tud majd igénybe venni.

Dr.  Óvári  László képviselő  kérdezi,  hogy  az  ügyelet  megszervezéséhez  miért  kell  az 
Emergency Service Kft. Egy orvossal történő ellátás esetén különösen nem tartja indokoltnak.

Závodni  Lászlóné pü.  vezető  elmondja,  hogy Polgárdin  sem olcsóbb az  ügyelet,  csupán 
lakosságszámarányosan kevesebb költség jut az egyes településekre. Azzal, hogy Lepsény 
kilép az ügyeletből,  3  millió Ft-tal  megemelkedik az  Enyingi  Kistérség ügyeleti  költsége, 
mely  nagyrészt  Enying  városát  érinti  majd.  Ha  Lepsény  nem  tudja  vállalni  a  magas 
hozzájárulást,  véleménye szerint Enying is hivatkozhat erre. Ezzel a döntéssel Enyingnek 
csak kötelezettsége van, joga semmi.

Tóth  Dezső polgármester  megítélése  szerint  a  testület  ezen  döntése  önkormányzati 
érdekeket sért ezért az SzMSz 8. fejezetének 30. § (3) bekezdés f.) pontjára hivatkozással az 
orvosi ügyelet december 15-i ülésen történő ismételt megtárgyalását kezdeményezi.
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Buza Lajos képviselő egyetért  azzal,  hogy nem kell  hozzá az Emergency,  ugyanannyiért 
vállalják el az itteni orvosok. Elfogadja, hogy itt legyen az orvosi ügyelet, de Enying Város 
Önkormányzata működtesse.

Nagy József Ödön képviselő most már végképp nem érti Buza Lajost. Teljesen saját magunk 
ellen dolgozik.

Buza Lajos képviselő szerint, ha a kistérség nem változtat a döntésén, Enying kilép.

Nagy József Ödön képviselő felhívja rá a figyelmet, hogy az imént éppen ezt nem szavazta 
meg a képviselő.

Gebula Béla Ákos képviselő szerint  december 15-én is  meghozhatja még a testület ezt a 
döntést, addig hátha jobb belátásra tér a társulási tanács.

Szörfi  István jegyző  felhívja  rá  a  figyelmet,  hogy  háromszor  mondta  el,  erre  a  testületi 
döntésre  vár  az  irodavezető,  hogy  ismét  tárgyaltathassa  a  tanács  következő  ülésén.  A 
határozati javaslat nem ment át, így a kistérség települései hátradőlhetnek, mert Enying fogja 
fizetni  az  ügyeletet,  de  a  kistérségi  települések  fogják  használni.  Innentől  kezdve  nincs 
kényszerhelyzetben a tanács.

Venczel Zita képviselő szerint, ha a társulás nem vonja vissza döntését, Enying önmaga is el 
tudja látni az ügyeletet.

Dr.  Óvári  László képviselő  javasolja,  hogy  az  elnök  mutassa  be,  mennyibe  kerülne 
településenként az ügyelet,  ha az összes település csatlakozna. Lehet, hogy olcsóbb lenne, 
mint Polgárdiban.

6.2 Dr. László Judit orvos kérelme

Dr. Miljanovits György Eü. Biz. elnök ismerteti a bizottság László Judit orvos kérelmével 
kapcsolatos határozati javaslatát.

Nagy József Ödön képviselő kérdezi, hogy a volt okmányirodában nincs-e üres helyiség.

Dr.  Miljanovits  Gyürgy Eü.  Biz.  elnöke  elmondja,  hogy  a  megjelölt  helyiség  volna  a 
legközelebb a doktornő munkavégzéséhez, ezért kéri azt.

Szörfi  István jegyző  felhívja  a  figyelmet  a  díjmegállapítás  nehézségeire.  Javasolja  úgy 
módosítania a javaslatot, hogy a testület támogatja Dr. László Judit kérelmét.

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

A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
407/2008 (XII. 03.) számú határozata:
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Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy támogatja Dr. László Judit kérelmét.
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7. Vegyes ügyek

Tóth Dezső polgármester bejelenti, hogy a testület decemberi rendes ülésére 2008. december 
15.  napján 15.00  órai  kezdettel  kerül  sor,  a  testület  az  ülés  utolsó  napirendi  pontja  ként 
közmeghallgatást tart. Minden érdeklődőt szeretettel vár.

Több hozzászólás nem lévén 19.04 órakor az ülést bezárja.

Enying, 2008. december 15.

  Tóth Dezső Szörfi István
polgármester      jegyző

Gebula Béla Ákos     Dr. Miljanovits György
        hitelesítő      hitelesítő
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