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Dr. Lelkes Ákos, Méreg János, 
Varga Gyula, Vajda Balázs.  
Viplak Tibor képviselık 

 
Mihályfi Gábor aljegyzı 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı 
 
Sziládi Béla Gazdasági Bizottság kültag 
Dr. László Judit háziorvos, ügyeletes orvos 
 
Szemerei Szilvia jegyzıkönyvvezetı 

 
 
 
Pıdör Gyula polgármester szeretettel köszönti a kedves képviselıket, megjelenteket, és a 
nagyon kedves enyingi lakosokat. Az ülést 16.02 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a 
képviselık határozatképes számban megjelentek, létszámuk 9 fı. A jegyzıkönyv 
hitelesítésére felkéri Viplak Tibor és Nyikos István képviselıket. Kéri, hogy aki a hitelesítık 
személyével egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Viplak Tibor és 
Nyikos István képviselıket elfogadta. 
 
Pıdör Gyula polgármester a jegyzıkönyv vezetésére felkéri Szemerei Szilviát. Kérdezi, hogy 
a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek módosító javaslata.  
 
Gebula Béla Ákos képviselı a zárt ülés 1.3 napirendi pontjával kapcsolatban elmondja, hogy 
a bizottság múlt keddi ülésén azt beszélték meg, hogy a következı bizottsági ülésen 
átbeszélik ezt a napirendet, és a következı rendes testületi ülésre hoznak döntési javaslatot. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, hogy lesz-e még gazdasági bizottsági ülés ebben a 
hónapban. 
 
Viplak Tibor képviselı elmondja, hogy lesz még bizottsági ülés, a költségvetést tárgyalják 
majd. Kérték, hogy a következı bizottsági ülésen újra visszatérhessenek rá. 
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Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy aki a zárt ülés 1.3 napirendi pontjának napirendrıl 
való levételével egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a zárt ülés 1.3 napirendi pontját levette a 
napirendrıl. 
 
 
Gebula Béla Ákos képviselı kéri a nyílt ülés 3. napirendi pontjaként napirendre venni 
„Képviselıi hozzászólás”-t. 
 
Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a „Képviselıi 
hozzászólás” elıterjesztést nyílt ülés 3. napirendi pontjaként napirendjére vette. 
 
 
Pıdör Gyula polgármester zárt ülés 2. napirendi pontjaként javasolja napirendre venni az 
„Orvosi ügyelet aktuális kérdései” elıterjesztést. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı kérdezi, miért zárt ülésen kívánja tárgyalni. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy a szombat este történteket szeretné ismertetni 
neveket is említve. Nincs feljogosítva, hogy elmondja nyilvánosság elıtt. Áttehetik a 30-i 
rendes ülésre, de addigra aktualitását veszti.  
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı szerint általános problémáról van szó. Kéri, hogy nevek és adatok 
nélkül ismertesse a polgármester a történteket. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy Dr. László Judit is hozzá kíván szólni, és zárt 
ülést kért. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı szerint annyira speciális esetrıl van szó, hogy e nélkül is 
lehetnek személyiségi problémáik. Egyetért azzal, hogy zárt ülésen tárgyalják, utána lehet 
tájékoztatást adni. 
 
Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy aki az „Orvosi ügyelet aktuális kérdései” napirendi 
pont zárt ülés 2. napirendi pontjaként való napirendre vételével egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással az „Orvosi ügyelet 
aktuális kérdései” elıterjesztés zárt ülés 2. napirendi pontjaként napirendjére vette. 
 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek további módosító javaslata, kiegészítése. 
További módosító javaslat nem lévén kéri, hogy aki a fentiek szerint módosított napirenddel 
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a módosított napirendet 
elfogadta. 
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Napirend: 
Nyílt ülés  

1. Orvosi ügyelet – feladat-ellátási szerzıdés elfogadása 
 

  Elıadó: Pıdör Gyula  
          polgármester 

 
2. Gazdasági Bizottság elıterjesztései 

2.1 Piaccsarnok szállítói számla forrás-kiegészítése 
2.2 Településközpont pályázat 
2.3 Euromusic Kft kérelme telephely bejegyzéséhez 

 
  Elıadó: Viplak Tibor, Gebula Béla Ákos  

            GB elnök          GB alelnök 
 

3. Képviselıi hozzászólás 
 

  Elıadó: Gebula Béla Ákos  
          képviselı 

 
Zárt ülés   
 

1. Gazdasági Bizottság elıterjesztései 
1.1 Kistérségi per forrásbiztosítás 
1.2 S-Food számlatartozás rendezése 
1.3 Napirendrıl levéve 

 
  Elıadó: Viplak Tibor, Gebula Béla Ákos  

            GB elnök          GB alelnök 
 

2. Orvosi ügyelet aktuális kérdései 
 

  Elıadó: Pıdör Gyula 
         polgármester 

 
 
 
1. Orvosi ügyelet – feladat-ellátási szerzıdés elfogadása 
 
Pıdör Gyula polgármester ismerteti, hogy Enying január 1-tıl az orvosi ügyeletre mőködési 
engedélyt szerzett Enying város területére. A járás négy települése: Dég, Lajoskomárom, 
Mezıkomárom, Szabadhídvég a polgármestereik miatt ellátatlanul maradt. Dr. Almási 
Ferenc tisztifıorvos és Varga Gábor országgyőlési képviselı kérésére január 3-án 
összegyőltek egy megbeszélésre, és ott egy kérés fogalmazódott meg Enying városa felé, 
hogy ne hagyják a négy települést ellátatlanul. Megpróbáltak Sárbogárdhoz, Siófokhoz 
csatlakozni, de elutasították ıket. Hogy ne maradjanak ellátatlanul, ideiglenes jelleggel 
kérték, míg nem tudjuk gesztorként megoldani, hogy feladat-ellátási szerzıdéssel 
csatlakozhassanak a városhoz. Dr. Almási Ferenc tisztifıorvos és Varga Gábor országgyőlési 
képviselı kérték, hogy Enying adja meg a lehetıséget a településeknek. Ezek a települések 
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egy járáshoz tartoznak, Enying a járási központ. A járási hivatal vezetıje is kérte, hogy 
próbálják meg megoldani a közös munkát. Enying városán kívül álló okból, a saját 
felelıtlenségükbıl méltatlan helyzetbe kerültek. Itt nem társulásról van szó, hanem Enying 
vezetésével egy olyan ügyeletrıl, amihez ık csatlakoznak, és ki is válhatnak. Kéri a 
Képviselı-testületet, a város lakosságát, legyenek még egyszer elnézıek és gálánsak azokkal 
szemben, akik bajba kerültek. Szomszédos településekrıl van szó, ahol a város lakóinak 
rokonai, ismerısei, barátai élnek, és kerülhetnek ügyelet nélkül bajba. Kérdezi, kíván-e valaki 
hozzászólni, kívánja-e valaki kiegészíteni az elhangzottakat? 
 
Gebula Béla Ákos képviselı szerint próbálják fenntartani a közös munkát, mert a jó 
kapcsolat, harmonikus viszonyok megırzése fontos lenne. Polgármester úr kérésének eleget 
téve most még tud a közös munka mellett szavazni, de utoljára. Almási fırovos is ezt kérte, 
és figyelembe véve az ı jóindulatát, utoljára mellette szavaz. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı maga is így van vele, beszélt a szakmával is, és tekintettel arra, 
hogy Almási fırovos úr kérte, utoljára támogatja a kezdeményezést. Folyamatosan nem 
csinálhatnak magukból hülyét. 
 
Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy mindenki mondja el a véleményét. Egyéb hozzászólás 
nem lévén, ismerteti a feladat-ellátási szerzıdés elfogadására irányuló melléklet szerinti 
határozati javaslatot. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
1/2013. (I. 21.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzata Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott – az orvosi 
ügyeleti ellátást is magába foglaló – egészségügyi alapellátás 
megszervezésének kötelezettségét és ellátását Dég, 
Lajoskomárom, Mezıkomárom, Szabadhídvég 
Önkormányzatával kötött feladat-ellátási szerzıdés alapján, az 
abban foglalt feltételek szerint biztosítja. A szerzıdést a 
határozat mellékletét képezı tartalommal és formában 
jóváhagyja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a döntésbıl eredı feladatok 
ellátására, így különösen a szerzıdés aláírására. 
 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 
Határidı: az aláírás és megküldés tekintetében azonnal, 

egyebekben a szerzıdésben foglaltak szerint 
 
 
 
Pıdör Gyula polgármester átadja a szót Viplak Tibor képviselınek, a Gazdasági Bizottság 
elnökének, hogy ismertesse a bizottság elıterjesztéseit. 
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2. Gazdasági Bizottság elıterjesztései 
2.1 Piaccsarnok szállítói számla forrás-kiegészítése 
 
Viplak Tibor Gazdasági Bizottság elnök elmondja, hogy az elsı két pontot Gebula Béla Ákos 
alelnök ismerteti. 
 
Gebula Béla Ákos Gazdasági Bizottság alelnöke elmondja, hogy a pályázat 
utófinanszírozott, és azzal fordultak a bizottság felé, hogy 8.987.789,- Ft-ot biztosítson az 
önkormányzat és késıbb ez visszapótlásra kerülne. Ismerteti a bizottság összeg biztosítására 
irányuló melléklet szerinti, 2/2013. (I. 15.) számú határozati javaslatát. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése. Kérdés, észrevétel nem lévén 
ismerteti kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
2/2013. (I. 21.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Varga József kımővesmester (8130 Enying, 
Petıfi S. u. 6/a.) által a „Leader piaccsarnok kialakítása” projekt 
megvalósítása során benyújtott végszámla kifizetéséhez 
szükséges 8.987.789,- Ft-ot az eszközhasználati díjból 
megelılegezi. Az összeg visszapótlása az e célra elnyert 
támogatásból történik. 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  azonnal 

 
 
 
2.2 Településközpont pályázat 
 
Gebula Béla Ákos Gazdasági Bizottság alelnöke ismerteti, hogy 68 millió Ft támogatásra 
pályázott a város településközpont fejlesztésre, az irányító hatóság azonban lecsökkentette 
37 millió Ft-tal, tehát 31 millió Ft maradt volna úgy, hogy ugyanazt a mőszaki tartalmat 
kellett volna megvalósítani. A mőszaki tartalmat nem engedték lecsökkenteni. Az 
önkormányzatnak nincs módja kipótolni a hiányzó összeget. A pályázat nyert, de 
adminisztratív hiba folytán lecsökkent a támogatás. Egy engedélyes tervet nem csatolt a 
pályázathoz a polgármesteri hivatal munkatársa, aki már nem dolgozik itt, így nem lehet 
felelısségre vonni. Ismerteti a bizottság támogatási szerzıdéstıl való elállásra irányuló 
melléklet szerinti 3/2013. (I. 15.) számú határozatát. 
 
Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
3/2013. (I. 21.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy „Az enyingi belváros funkcióbıvítı 
rehabilitációja” címő KDOP-3.1.1./C-12-0005 jelő pályázat 
keretében a Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program 
Irányító Hatóságának vezetıje által megítélt 31 117 554 Ft 
(csökkentett) összegő támogatásról lemond, tekintettel arra, 
hogy a mőszaki tartalom csökkentésére nincs lehetıség, így az 
új forrásösszetételnek megfelelı saját forrást biztosítani nem 
tudja. Ezzel egyidejőleg a támogatási szerzıdés megkötésétıl 
visszalép. 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı: azonnal 

 
 
 
2.3 Euromusic Kft kérelme telephely bejegyzéséhez 
 
Gebula Béla Ákos Gazdasági Bizottság alelnöke ismerteti, hogy a kérelmezı régóta bérli a 
belmajori I-es istállót. 2008 óta a bérleti díjakat idıben fizeti. Kéri engedélyezni, hogy az 
ingatlan-nyilvántartásban bejegyezhessék telephelyként. Ismerteti a bizottság tulajdonosi 
hozzájárulás megadására irányuló melléklet szerinti 4/2013. (I. 15.) számú határozatát. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek ezzel kapcsolatban kiegészítése, 
kérdése. Kérdés nem lévénkéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással 
jelezze. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
4/2013. (I. 21.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az Euromusic Fémtömegcikk-készítı és 
Kereskedelmi Kft. kérelmét támogatja, és hozzájárulását 
megadja ahhoz, hogy a tulajdonát képezı, a kérelmezı 
Euromusic Kft. által 2008. február 28. óta bérbe vett enyingi 
1507/87, 1507/88, 1507/89 hrsz-ú ingatlanokon egy 564 m2 
nagyságú belmajori I. Istálló megnevezéső épületet, valamint az 
enyingi 1507/87 hrsz-ú 711 m2 nagyságú, kivett beépítetlen 
terület mővelési ágú, 1507/88 hrsz-ú 705 m2 nagyságú, kivett 
beépítetlen terület mővelési ágú, 1507/89 hrsz-ú 703 m2 
nagyságú, kivett beépítetlen terület mővelési ágú és 1507/90 
hrsz-ú, 692 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület mővelési 
ágú ingatlanokat, melyek a valóságban a 8130 Enying, Székely 
Bertalan utcában találhatók telephelyként bejegyeztesse, és azt a 
bérleti szerzıdés lejáratáig használja. 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  2013. február 15. 
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3. Képviselıi hozzászólás 
 
Gebula Béla Ákos képviselı olyan ügy miatt kért szót, ami úgy gondolja, egyre jelentısebb. 
Többen megkeresték, és információt kértek, mert egyes képviselık szinte a csatornapályázat 
ellen kampányolnak. Itt szeretné felhívni a figyelmüket, hogy nem ez a dolguk, hanem, hogy 
megvalósítsák. Egy 3 milliárd Ft-os beruházásról van szó, próbálnak még több támogatást 
elérni, ennek ellenére vannak köztük olyanok, aki ennek az ellenkezıjét próbálják elérni, ezt 
nem érti. Ez szándékos károkozás, és ki fog derülni, kik ezek a képviselık. Azt kell 
hangsúlyozni, ami a valóság. A beruházás megy rendben, azért csúszásokkal, mert 600 millió 
Ft újabb támogatást próbálnak megnyerni hozzá. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, kíván-e valaki hozzászólni. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı elhiszi, hogy vannak olyan emberek, akik negatívan vélekednek a 
csatornázással kapcsolatban, de ezt képviselıléghez köti, nagy bátorság. Tıle is érdeklıdnek, 
de idıpontot nevesíteni a Képviselı-testület még nem tud. Nem tudja elképzelni, hogy 
képviselı legyen, aki ellene „kampányol”. 
 
Varga Gyula képviselı a felmerült, hozzájuk kerülı kérdéseket ı és munkatársai a legjobb 
tudásuk szerint megválaszolják. Tény azonban, hogy minden embernek nem lehet a kedvére 
tenni. Az objektív valóságot próbálják tájékoztatásként adni. Hatalmas pénzmozgásokról van 
szó. Ha sikerrel járnak, a közösség terhe fog csökkenni. Oktalanság lenne ellene menni. Nem 
szabad a híreszteléseknek tápot adni. A projekt megy tovább a maga útján. Szerinte lehet 
mondani idıpontot, a végsı idıpont 2015. december 31., eddig kell megvalósulnia a 
beruházásnak úgy, hogy ebben már a próbaüzem is benne van. A beruházás pedig akkor 
kezdıdik, amikor minden feltétel adott. Vegyék elejét a fals információk terjedésének. 
Lakossági fórumot kellene szervezni, és azzal kifogni a negatívumokat híresztelık 
vitorlájából a szelet. Tapintható az emberek információ igénye, egy fórum keretében 
kulturált körülmények között választ tudnak adni a felmerülı kérdésekre. A dezinformálást 
pedig visszautasítja. 
 
Pıdör Gyula polgármester február 28-án fórumra várja a lakosságot és Varga Gyula 
képviselıt, az Enyingi Víziközmő Társulat elnökét. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı köszöni Varga Gyula képviselınek, hogy pontosan 
összefoglalta az információkat. Több lakos jelzését tolmácsolta. Bízik benne, hogy csak 
rosszindulatú pletykáról van szó. Sok ember – képviselık is - sokat dolgozik azon, hogy 
csatorna lehessen a városban. A csatornázás nem a Képviselı-testület érdeke, nem is a 
polgármesteré, vagy a polgármesteri hivatalé, hanem a városé, mert ekkora támogatással 
utoljára van esély megvalósítani a beruházást. Ha most nem valósul meg, akkor ennek a 
hatszorosáért kell majd megvalósítani. Ez kötelezı feladat. 
 
Buza Lajos képviselı eredetileg nem akart szólni, de szerinte el kell gondolkodni azon, miért 
mennek egyesek a lakosság ellen. A csatorna nem a Képviselı-testület érdeke, nem a 
polgármesteré, hanem a lakosságé. Ha nincs csatorna, sokkal többe fog kerülni a lakosságnak 
a környezetterhelési díj plusz a szippantás. Nem célszerő ellene menni egy közérdeknek. 
Enying városa nincs abban a helyzetben, hogy ezeket a magas költségeket fizesse. Ellenırizni 
fogják a szippantási számlákat is, és ha nem egyezik az elfogyasztott vízmennyiséggel, 
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szabálysértési bírságot szabnak ki. Ezt nem fogja elbírni a lakosság. A csatorna közös érdek. 
És Enying városa elleni bőncselekmény, ha valaki ellene tesz. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy a vízdíjba lesz beépítve a környezetterhelési díj. 
Egyéb napirendi pont, kérdés, észrevétel nem lévén a rendkívüli nyílt ülést 16.32 órakor 
bezárja. 
 
 
Enying, 2013. január 28. 
 
 
 
 
  Pıdör Gyula      Mihályfi Gábor 
  polgármester     jegyzıi feladatok ellátásával 

          megbízott aljegyzı 
 
 
 
 
   Viplak Tibor      Nyikos István 
       hitelesítı           hitelesítı 


