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Buza Lajos elnök köszönti a bizottság tagjait és a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 
bizottsági tagok 5 fıvel, határozatképes számban megjelentek és az ülést 13.03 órakor 
megnyitja. A jegyzıkönyv vezetésére felkéri Vassné Zsemberi Katalint. Ismerteti a 
meghívóban szereplı napirendet, elmondja, hogy vegyes ügyek között szeretné, ha 
tárgyalná a bizottság még a Balatonbozsokért Alapítvány kérelmét, a Városi Bölcsıde 
pályázattal kapcsolatos kérelmét, az Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság határozati 
javaslatát, a Cinca Térségi Vízi Társulat szerzıdésmódosításra vonatkozó javaslatát, illetve az 
orvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó ajánlatot. Ezenkívül a vegyes ügyek közt szeretné majd 
javasolni, hogy kérje meg a Bizottság, hogy az elmúlt 5 évben elment dolgozók milyen 
tanfolyamokon vettek részt, milyen tanulmányi szerzıdések köttettek, és mindezek milyen 
költséggel jártak. Több napirend módosító javaslat nem lévén, kéri, hogy aki a 
módosításokkal együtt a napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Pénzügyi Bizottság 5 igen egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta. 
 

N a p i r e n d: 
 

Nyílt ülés: 
 

1. 2008. évi költségvetési rendelet egységes szerkezetben 
2. ESZI térítési díjrendelet 
3. A belmajori ingatlanok ügye 
4. K&H Biztosító Zrt. ajánlata 
5. Városi Könyvtár kérelme 
6. Belsı ellenırzési jelentések 
7. Költségvetést érintı TFB határozati javaslat véleményezése 
8. Vegyes ügyek 

a) Balatonbozsokért Alapítvány kérelme 
b) Városi Bölcsıde pályázattal kapcsolatos kérelme 
c) Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság határozati javaslata 
d) Cinca Térségi Vízi Társulat szerzıdésmódosításra vonatkozó 

javaslata 
e) Orvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó ajánlat 
f) Tanulmányi szerzıdésekre, tanfolyamokra vonatkozó 

bizottsági adatkérés 
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1. 2008. évi költségvetési rendelet egységes szerkezetben 
 
Buza Lajos elnök ismerteti a rendeletmódosító javaslatot. Elmondja, hogy a 2008. évi 
bevételek összesen 1.153.564  eFt, a mőködési célú hitelfelvétel pedig 29.219 eFt. Javasolja, 
hogy fogadja el a bizottság a módosítást. 
 
Illés József biz. titkára elmondja, hogy a 2. számú melléklet címe tévesen került kiírásra, 
helyesen „2008. évi költségvetés” a „III. negyedévi teljesítés” helyett, illetve kéri, hogy a 
rendelet 3. §-a egészüljön ki azzal, hogy a költségvetési rendelet összes korábbi módosítását 
hatályon kívül helyezik. 
 
Buza Lajos elnök kifogásolja, hogy miért csak most kerül elfogadásra a rendelet. 
 
Illés József biz. titkára elmondja, hogy korábban nem tudta hozni a módosítást, mivel az 
Államkincstár csak február végén küldte meg az egyeztetést. 
 
Buza Lajos elnök – több kérdés, észrevétel nem lévén – kéri, hogy aki a rendeletmódosító 
javaslatot elfogadásra javasolja a képviselı-testület számára, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 
47/2009. (III.17.) számú határozata: 
Enying Város Pénzügyi Bizottsága úgy határozott, hogy az 
Enying Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésének 
módosításáról szóló rendelettervezetet jelen jegyzıkönyv 
melléklete szerint javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra. 
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs: Tóth Dezsı, polgármester 

   
 
2. ESZI térítési díjrendelet 
 
Buza Lajos elnök ismerteti az elıterjesztést. Megkérdezi, hogy a rendeletben szükséges-e 
megállapítani a havi térítési díjakat is? 
 
Kiss Andrea ESZI vezetı elmondja, hogy igen, a szociális törvény elıírja. 
 
Buza Lajos elnök – több kérdés, észrevétel nem lévén – kéri, hogy aki a rendeletet az 
elıterjesztett formában elfogadásra javasolja a képviselı-testület számára, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
 
A Pénzügyi Bizottság 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 
48/2009. (III.17.) számú határozata: 
Enying Város Pénzügyi Bizottsága úgy határozott, hogy az a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi 
térítési díjairól szóló rendelet-tervezetet a jelen jkv. melléklete 
szerint a Képviselı-testületnek elfogadásra javasolja. 
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs: Tóth Dezsı, polgármester 

 
 
3. A belmajori ingatlanok ügye 
 
Buza Lajos elnök ismerteti a belmajori ingatlanokkal kapcsolatos tájékoztatót. Elmondja, 
hogy a polgármester úr folytatta le a tárgyalásokat a Mezıszöv Zrt. képviselıjével, a társaság 
összes tartozása 4.653.834,-Ft, a belmajori ingatlanokat pedig meg tudná az önkormányzat 
vásárolni 3.300 eFt-ért. 
 
Tóth Dezsı polgármester elmondja, hogy az egyik lakás jelenleg lakott. Megjegyzi, hogy a 
Zrt-nek csak az I. félévi gépjármőadóig tart az aktuális tartozása. 
 
Buza Lajos elnök megkérdezi, hogy az ingatlanokhoz tartozik-e az ott lévı pince? 
 
Tóth Dezsı polgármester elmondja, hogy három lakásról és a pincérıl van szó. 
 
Buza Lajos elnök véleményes szerint az a kérdés, hogy 3.300 eFt-ért érdemes-e megvennie az 
önkormányzatnak a lakásokat és a pincét. Szerinte ilyen összegért mindenképp meg kell 
vásárolni. 
 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı elmondja, hogy a tájékoztatóban szereplı adóbevételek a 
2009. évi költségvetés bevételi részét képezik, vagyis nem plusz bevételek, így ha a bizottság, 
majd a testület úgy dönt, hogy megvásárolja az ingatlanokat, akkor azt fejlesztési vagy 
mőködési hitelbıl tudja megoldani. 
 
Buza Lajos elnök elmondja, hogy a kimutatás alapján több mint 1 millió Ft lejárt tartozása 
van a társaságnak, a többi tétel 2009. évi tartozás. 
 
Dr. Óvári László biz. tag megkérdezi, hogy a Mezıszöv Zrt. volt irodaháza jelenleg kinek a 
tulajdona? Tudomása szerint az irodaház területe az önkormányzaté. Szerinte, ha 
megoldódik az irodaház kérdése, akkor akár a mőfüves pályát is oda telepíthetnék, 
elınyösebb helye lenne, mint a Petıfi utcában. 
 
Tóth Dezsı polgármester elmondja, hogy tudomása szerint az irodaház épületére a 
Mezıszöv Zrt-nek 2010. december 31-ig van szerzıdése. 
 
Viplak Tibor EVSZI vezetı 13.17 perckor megérkezik az ülésre. 
 
Dr. Óvári László biz. tag elmondja, hogy a telek az önkormányzat tulajdona, amelyen 6 
garázs is található, szerinte errıl is tárgyalni kell a Mezıszöv Zrt-vel. Ha jól emlékszik 
ingyen adták bérbe a Zrt-nek a területet.  
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Buza Lajos elnök elmondja, hogy jelenleg a szövetkezet a tevékenységét befejezte az 
irodaházban, a szerzıdése pedig 2010. végével lejár, vagyis 2010. után semmilyen 
tevékenységet nem végezhet ott a társaság. Ha úgy dönt a bizottság, hogy vásárolják meg az 
ingatlant, akkor a mőködési vagy a fejlesztési bevételek terhére tegyék?  
 
Kiss Norbert Ivó biz. tag megkérdezi, hogy melyik megoldás a kedvezıbb? 
 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı elmondja, hogy a fejlesztési hitel egy hosszú lejáratú 
konstrukció, a kamat tekintetében azonban nincs nagy különbség. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı kéri, hogy azt is vegye figyelembe a bizottság a döntésében, hogy 
jelenleg az egyik lakásnak van lakója, akinek az elhelyezésérıl majd gondoskodni kell. 
Ezenkívül a Földhivatalnál csak a terület van bejegyezve úgy, hogy épület nincs rajta. Az 
épületeket elfelejtették bejegyeztetni, a földterület pedig eleve az önkormányzat tulajdona.  
 
Buza Lajos elnök megjegyzi, hogy a tájékoztatóban az szerepel, hogy a Mezıszöv Zrt. az 
önkormányzati értékbecslést elfogadta. Megkérdezi, hogy pontosan mekkora területrıl van 
szó? 
 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı elmondja, hogy emlékei szerint 3 teleknagyságú 
területrıl beszélnek. 
 
Buza Lajos elnök szerint érdemes megvenni az ingatlanokat, hiszen a telkeket majd jó 
pénzen el tudja adni az önkormányzat. 
 
Illés József biz. titkára megjegyzi, hogy az ingatlan kérdése már korábban vita tárgya volt a 
testület elıtt. Tudomása szerint az ingatlan elrendezése eléggé kaotikus, véleménye szerint a 
tulajdoni viszonyokat mindenképp rendezni kell, mielıtt megvásárolják. 
 
Tóth Dezsı polgármester elmondja, hogy annak idején az Agrár Zrt-tıl vette meg az Enyingi 
Vöröshajnal Szövetkezet, de már a vásárlás sem lett bejegyeztetve a tulajdoni lapon. Jelenleg 
Schmidtné lakik az egyik lakásban, aki szívesen elköltözne, vagy megvásárolná a lakást. İ 
nem fizet lakbért a Mezıszöv Zrt. felé, mivel méltányosságból lakik a lakásban. 
 
Buza Lajos elnök javasolja, hogy kérjék meg a Hivatalt, hogy vizsgálja meg, milyen 
procedúra révén, milyen összegbe kerülne az ingatlan tulajdoni viszonyainak az elrendezése, 
és ezeknek ismeretében döntsön a bizottság.  
 
Dr. Óvári László biz. tag javasolja, hogy azt is vizsgálják meg, hogy pályázni nem lehet-e 
valamilyen módon lakásvásárlásra, és esetleg cigány családokat beköltöztetni oda, és így 
kiváltani a cigánytelepet. 
 
Buza Lajos elnök – több javaslat nem lévén – kéri, hogy aki a javaslatával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
 
A Pénzügyi Bizottság 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 
49/2009. (III.17.) számú határozata: 
Enying Város Pénzügyi Bizottsága úgy határozott, hogy felkéri 
a Polgármesteri Hivatalt a Mezıszöv Zrt. által megvásárlásra 
felajánlott belmajori ingatlanok tulajdonjogának és földhivatali 
ügyintézésének lehetıségeirıl, költségeirıl tájékoztassa a 
bizottságot.  
 
Határidı: Pénzügyi Bizottság soron következı ülése 
Felelıs: Szörfi István, jegyzı  

 
 
4. K&H Biztosító Zrt. ajánlata 
 
Buza Lajos elnök elmondja, hogy a testület korábbi döntése értelmében újra tárgyalják az 
önkormányzat általános felelısségbiztosítás fenntartásának kérdését. Egy ajánlat érkezett a 
K&H Banktól, kérdés, hogy elfogadják-e ezt az ajánlatot, vagy a már meglévı szerzıdést 
tartják fenn. 
 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı elmondja, hogy emlékei szerint az új biztosítási ajánlat 
drágább valamivel, viszont ebben az esetben a minimum kifizetendı díj egy káresemény 
esetén 10.000,- Ft, az engedmény pedig éves díjfizetés esetén 10% az éves díjból. Ebbıl a 
szempontból tehát az új ajánlat kedvezıbbnek tőnik. A jelenlegi biztosításnál a minimum 
kifizetésre kerülı összeg 100.000,- Ft, ezen összeg alatti károkat az önkormányzatnak kell 
megtérítenie. Megjegyzi azonban, hogy valóban eldönteni, hogy melyik biztosítási 
konstrukció a megfelelıbb, a tapasztalatok alapján lehetséges.  
 
Buza Lajos elnök javasolja, hogy amíg utánanéznek, hogy pontosan mennyi az éves díja a 
jelenlegi biztosításnak, haladjanak tovább a napirendben. 
 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı 13.35 perckor elhagyja az üléstermet.   
 
 
5. Városi Könyvtár kérelme 
 
Buza Lajos elnök ismerteti a kérelmet. 
 
Illés József biz. titkára elmondja, hogy a kérelemrıl februárban már döntött a testület, 
megszavazták úgy, mint felújítást, mivel akkor még nem volt elfogadott költségvetési 
rendelet. 
 
Buza Lajos elnök elmondja, hogy most csak pénzügyi rendezésrıl van szó. Kérdés, 
hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki azzal egyetért, hogy 230 eFt elıirányzatot 
csoportosítsanak át felújításból beruházásba, illetve 6 eFt-ot dologi kiadásból beruházásra, 
kézfeltartással szavazzon 
 
 
A Pénzügyi Bizottság 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 
50/2009. (III.17.) számú határozata: 
Enying Város Pénzügyi Bizottsága úgy határozott, hogy a 
Városi Könyvtár költségvetésében szerver vásárlás céljára  
230 eFt-ot átcsoportosít a felújítási kiadásokról felhalmozási 
kiadásokra, valamint 6 eFt-ot dologi kiadásokról felhalmozási 
kiadásokra. 
 
 
Felkéri  a Polgármesteri  Hivatalt ,  hogy az elı i rányzat-
módosítást az önkormányzati  elı i rányzat-
nyi lvántartásban vezesse át, továbbá a költségvetési 
rendelet módosításakor az elı i rányzat-módosítást a 
költségvetési rendeletben szerepeltesse” 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Tóth Dezsı polgármester 

  
Tolnai Zsuzsanna óvodavezetı és Rideg Lászlóné könyvtárvezetı 13.36 perckor távoznak az ülésrıl. 
 
 
6. Belsı ellenırzési jelentések 
 
Buza Lajos elnök ismerteti a belsı ellenırzési jelentéseket.  
 
Illés József biz. titkára elmondja, hogy a 2008. évben nyújtott támogatások elszámolásáról 
szóló jelentésben az ellenır javaslata az volt, hogy a támogatási szerzıdésekben pontosan 
legyenek a támogatási célok, és a megvalósítás helye. Konkrét célt a képviselı-testület 
jelölhet meg, mikor az az alapítvány, egyesület mőködését támogatja. A 2009. évi 
költségvetésben már az Enyingi Városi Sportegyesület 3,6 millió Ft-os támogatást kapott.  Ez 
a költségvetésben az EVSE támogatása jelenleg konkrét cél nélkül lett meghatározva, vagyis, 
ha az ellenıri jelentés szerint szeretnének eljárni, akkor a testületnek külön döntésben meg 
kellene határoznia a támogatandó konkrét célt  is. Ha valakinek van ilyen javaslata kérem 
tegye meg, ellenkezı esetben a támogatási szerzıdés megkötésére is csak célmegjelölés 
nélkül van lehetıség.  
 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı 13.38 perckor visszaérkezik az ülésterembe.   
 
Buza Lajos elnök megkérdezi Kiss Andrea ESZI vezetıt, hogy az Egyesített Szociális 
Intézménynél végzett ellenırzési jelentéssel kapcsolatosan van-e észrevétele? 
 
Kiss Andrea ESZI vezetı elmondja, hogy észrevétele nincsen, a leírtakkal kapcsolatosan 
intézkedési tervet fog készíteni. 
 
Buza Lajos elnök – több hozzászólás, észrevétel nem lévén – kéri, hogy aki a 2008. évben 
nyújtott támogatások elszámolásáról készített belsı ellenırzési jelentést elfogadásra 
javasolja, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 
51/2009. (III.17.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága az 
alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselı-testület elé: 
 
„Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy „Enying Város Önkormányzata által 2008. 
évben nyújtott támogatások elszámolásáról” szóló belsı ellenıri 
jelentést jelen határozat melléklete szerint elfogadja”.  
 
Határidı:  intézkedési terv tekintetében a Képviselı-testület  
      soron következı ülése 
Felelıs: Tóth Dezsı, polgármester 
   Szörfi István, jegyzı 

 
Buza Lajos elnök kéri, hogy aki az Egyesített Szociális Intézménynél a 2007. és 2008. évi 
normatíva elszámolás ellenırzésérıl készített belsı ellenırzési jelentést elfogadásra javasolja, 
azzal a kiegészítéssel, hogy az intézményvezetı intézkedési tervet készít, amelyet majd a 
Pénzügyi Bizottság elé terjeszt, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Pénzügyi Bizottság 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 
52/2009. (III.17.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága az 
alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselı-testület elé: 
 
„Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy „Enying Város Önkormányzata Egyesített 
Szociális Intézményénél a 2007. évi 2008. évi normatíva 
elszámolás ellenırzésérıl” szóló belsı ellenıri jelentést jelen 
határozat melléklete szerint elfogadja”. 
 
Határidı:  intézkedési terv tekintetében a Képviselı-testület  
      soron következı ülése 
Felelıs: Kiss Andrea intézményvezetı    

 
 
7. Költségvetést érintı TFB határozati javaslat véleményezése 
 
Buza Lajos elnök ismerteti a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Madarász 
utcai teleksor földgázelosztó vezetékhálózat kiépítésére vonatkozó határozati javaslatát. 
 
Illés József biz. titkára elmondja, hogy a kérdésben már született korábban képviselı-
testületi döntés, csak félreértés miatt a költségvetésbe a beruházás nettó összege került 
beállításra.  
 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı elmondja, hogy a beruházás kapcsán már aláírt 
szerzıdés van a szolgáltatóval, csak az ajánlattétel során a vállalási díj mellıl lefelejtették az 
ÁFA-t. Amikor a számla megérkezett, akkor szembesültek a problémával.  
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Buza Lajos elnök megkérdezi, hogy hány telek kerül kialakításra az utcában? 
 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı elmondja, hogy 14 telek lesz kialakítva. 
 
Buza Lajos elnök elmondja, hogy az eddigiek során már nagyon sok pénzt befektettek a 
telkek kialakításába, véleménye szerint jobban jártak volna azzal, ha szántóföldként adják el 
a területet. Szerinte kevesen fognak itt telket vásárolni, mivel az utca nagyon a város szélén 
található. 
 
Illés József biz. titkára megjegyzi, hogy tudomása szerint már most nagy az érdeklıdés a 
telkekre. 
   
Buza Lajos elnök – több kérdés, észrevétel nem lévén – kéri, hogy aki a Településfejlesztési 
Bizottság határozati javaslatával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 
53/2009. (III.17.) számú határozata: 
Enying Város Pénzügyi Bizottsága úgy határozott, hogy a 
Településfejlesztési és Környezetvédelmi bizottság 59/2009. 
számú határozatába foglalt határozati javaslatát a Képviselı-
testületnek elfogadásra javasolja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Tóth Dezsı, polgármester 

 
 
 
K&H Biztosító Zrt. ajánlata (4-es napirendi pont folytatása) 
 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı elmondja, hogy a jelenlegi felelısség biztosítás 160.345,- 
Ft éves díjról szól, vagyis a K&H Biztosító ajánlata a kedvezıbb. 
 
Buza Lajos elnök – kérdés, észrevétel nem lévén – kéri, hogy aki azzal egyetért, hogy a K&H 
Biztosító ajánlatát fogadják el, és kérjék fel a polgármestert a biztosítási szerzıdés 
megkötésére, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:: 

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának /2009. 
(III.17.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága az 
alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselı-testület elé: 
 
„Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a K&H Biztosító Zrt. felelısségbiztosításra 
vonatkozó ajánlatát elfogadja felhatalmazza a Polgármestert a 
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jelenleg hatályos felelısségbiztosítás felmondására és az ajánlat 
szerinti felelısségbiztosítás megkötésére. 
 
Határidı:  2009. március 31. illetve folyamatos 
Felelıs: Tóth Dezsı polgármester 

 
 
8. Vegyes ügyek 
a) Balatonbozsokért Alapítvány kérelme 
 
Buza Lajos elnök elmondja, hogy az alapítványok támogatásának kérdése tudomása szerint 
a képviselı-testület kompetenciája, nem a bizottság hatásköre. Megkérdezi, hogy milyen 
összeg szerepel pontosan erre a célra a költségvetésben? 
 
Illés József biz. titkára jelzi, hogy egy kis idıt kér, amíg utána néz. 
 
Illés József bizottság titkára 13.47 perckor elhagyja az üléstermet. 
 
Buza Lajos elnök javasolja, hogy addig haladjanak tovább a napirendben. 
 
 
b) Városi Bölcsıde pályázattal kapcsolatos kérelme 
 
Buza Lajos elnök átadja a szót Királyné Cs. Ilona bölcsıdevezetınek. 
 
Királyné Cs. Ilona bölcsıdevezetı elmondja, hogy a képviselı-testület a bölcsıde 
felújítására vonatkozó pályázathoz megszavazta a 4 millió Ft önrészt. A tervezı a felújítási 
tervezésre vonatkozó ajánlatát megküldte, amely 1.828.800,- Ft összegrıl szól. Kérése, hogy 
ezt az összeget biztosítsa a bizottság, hogy a tervezéseket el lehessen kezdeni. 
 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı elmondja, hogy a pályázat II. fordulójánál már konkrét 
költséget kell meghatározni, a 4 millió Ft önrész egy becsült adta, de hogy pontos adatot 
tudjanak meg, a tervezést el kell kezdeni. Megjegyzi, hogy amennyiben nem nyer a pályázat, 
a tervezıi díjat akkor is ki kell fizetnie az önkormányzatnak, ha pedig nyer a pályázat, akkor 
költségként elszámolható a tervezıi díj. 
 
Nagy József Ödön képviselı 13.50 perckor megérkezik az ülésre. 
 
Buza Lajos elnök - több kérdés, észrevétel nem lévén – kéri, hogy aki azzal egyetért, hogy 
biztosítsák az összeget a tervezésre, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 
54/2009. (III.17.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága az 
alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselı-testület elé: 
 
„Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Város Bölcsıde felújítási pályázati önrész 
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terhére 1828 eFt-ot összegő a pályázat benyújtásához szükséges 
tervezési szerzıdés megkötésére felhatalmazza a Polgármestert.  
 
Határidı:   
Felelıs: Tóth Dezsı polgármester 
 

 
 
c) Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság határozati javaslata 
 
Buza Lajos elnök ismerteti az Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság, Enying Város 
Önkormányzatának minıségirányítási programjának elkészítésére vonatkozó határozati 
javaslatot. Megkérdezi, hogy kötelezı-e ennek a programnak az elkészítése? 
 
Dr. Lelkes Ákos alpolgármester 13.51 perckor megérkezik az ülésre. 
 
Viplak Tibor EVSZI vezetı válaszul elmondja, hogy igen. 
 
 
Buza Lajos elnök - több kérdés, észrevétel nem lévén – kéri, hogy aki a határozat javaslattal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 
55/2009. (III.17.) számú határozata: 
Enying Város Pénzügyi Bizottsága úgy határozott, hogy 
Oktatási, Kulturális és Sportbizottság  az önkormányzat 
minıségirányítási programjának elkészítésére vonatkozó 
határozati javaslatát a Képviselı-testületnek elfogadásra 
javasolja. 

 
 
 
d) Cinca Térségi Vízi Társulat szerzıdésmódosításra vonatkozó javaslata 
 
Buza Lajos elnök ismerteti a Társulat szerzıdésmódosító javaslatát. Kérdés, észrevétel nem 
lévén kéri, hogy aki a módosítással egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
Illés József bizottság titkára 13.53 perckor visszaérkezik az ülésterembe. 
 
A Pénzügyi Bizottság 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának /2009. 
(III.17.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága az 
alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselı-testület elé: 
 
„Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Cinca Térségi Vizi Társulattal kötendı 
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Tervezési szerzıdés 2. módosítását jelen határozat melléklete 
szerint elfogadja. A szerzıdés megkötésére felhatalmazza a 
Polgármestert.  
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs: Tóth Dezsı polgármester 

 
 
Balatonbozsokért Alapítvány kérelme (8/a. napirendi pont folytatása) 
 
Illés József biz. titkára elmondja, hogy utánanézett, 300 eFt van elkülönítve a 
költségvetésben az alapítványok támogatására. A Pénzügyi Bizottságnak nincs arra nézve 
kötelezettsége, hogy számszerő javaslatot tegyen a támogatás mértékérıl, véleményt 
mondhat ez ügyben. Megjegyzi, hogy véleménye szerint célszerőbb lenne az a megoldás, ha 
egyszerre, az összes alapítványi kérelmet nézve döntenének az összeg elosztásáról. 
 
Buza Lajos elnök javasolja, hogy a bizottság javasolja azt a képviselı-testület számára, hogy 
támogassák a Balatonbozsokért Alapítványt, különösen azért is, mert idén lesz az Alapítvány 
10 éves. Konkrét összegre ne tegyenek javaslatot. Kéri, hogy aki a javaslatával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.   
 
A Pénzügyi Bizottság 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 
56/2009. (III.17.) számú határozata: 
Enying Város Pénzügyi Bizottsága úgy határozott, hogy 
javasolja azt a képviselı-testület számára, hogy támogassák a 
Balatonbozsokért Alapítványt. 
 
Határidı: soron következı képviselı-testületi ülés 
Felelıs: Tóth Dezsı, polgármester 

  
 
e) Orvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó ajánlat  
 
Buza Lajos elnök ismerteti az Emergency Kft. orvosi ügyeletre vonatkozó ajánlatát. 
Elmondja, hogy véleménye szerint Enyingen gépkocsivezetıre nincs szükség, ennek 
elfogadását nem javasolja. Ha gépkocsi átalánydíjat, vagy gépkocsi használati díjat fizet az 
önkormányzat, akkor jobban jár. 
 
Tóth Dezsı polgármester elmondja, hogy a mai napon a Kistérségi Társulási Tanács részérıl 
egy új javaslat érkezett, melyben az a lehetıség fogalmazódott meg, hogy mi lenne, ha a 
kistérség együtt üzemeltetné az orvosi ügyeletet, az Emergency Kft. nélkül. Ebben az esetben 
a kistérség többi települése is hajlandó lenne elfogadni azt a variációt, hogy hétköznapokon 2 
orvos ügyelne. Amennyiben a bizottság egyetért vele, telefonon megkéri Lipták Rita 
kistérségi irodavezetıt, hogy jöjjön át a Hivatalba a bizottság ülésére, és adjon a javaslatról 
pontosabb információt. 
 
Tóth Dezsı polgármester 14.00 perckor elhagyja az üléstermet. 
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Dr. Lelkes Ákos alpolgármester elmondja, hogy az Emergency Kft. jelen ajánlatát 
nevetségesnek és irreálisnak találja. Szerinte Lipták Rita Kistérségi Irodavezetı által majdan 
ismertetésre kerülı megoldás lenne a legmegfelelıbb, a környezı települések orvosai is részt 
vennének az ügyelet mőködtetésében. Összességében ugyanaz a felállás lenne, mint jelenleg 
is van, csak az Emergency Kft. közremőködése nélkül. 
 
Buza Lajos elnök megjegyzi, hogy ı 3 évvel ezelıtt már javasolta ezt a fajta mőködtetési 
módot, de érdekes módon akkor minden orvos teljesen elzárkózott ettıl a lehetıségtıl. 
Lipták Rita megérkezéséig rövid szünetet rendel el. 
 
 
14.01 perctıl 14.10 percig szünet. 
A szünetet követıen Buzási Beáta bizottsági tag nem érkezett vissza az ülésre, a bizottság létszáma 4 fı. 
Királyné Cs. Ilona bölcsıde vezetı és Kiss Andrea ESZI vezetı szintén nem érkeztek vissza az ülésre, Lipták Rita 
kistérségi irodavezetı megérkezett, Tóth Dezsı polgármester pedig visszaérkezett az ülésre. 
 
 
Buza Lajos elnök átadja a szót Lipták Rita kistérségi irodavezetı részére. 
 
Lipták Rita kistérségi irodavezetı köszönti a megjelenteket, elmondja, hogy miután a 
kistérségi Társulási Tanács megismerte Enying Város Képviselı-testületének az orvosi 
ügyelettel kapcsolatos döntését, dr. Miljánovits György képviselı úrral próbáltak egy 
mindenki számára elfogadható alternatívát kidolgozni, és a Társulási Tanács elé tárni. A 
kidolgozott javaslat szerint maga a Kistérségi Társulás fizetné a megbízási díjakat, 
ugyanazon összegeket, mint amit jelenleg is fizetnek, vagyis az orvosok számára hétköznap 
1.900,-Ft/óra, hétvégén 2.300,-Ft/óra díjat, az asszisztensek és gépkocsivezetık számára 
pedig 1.000,-Ft/óra díjat. A mőködtetés költségeibe beleszámoltak még havi 50 eFt szervezıi 
díjat is, amelyet az ügyeleti beosztás megszervezéséért, a gyógyszerigények megrendeléséért 
és hasonló szervezıi munkáért fizetnének ki. Egy takarítónıt is kalkuláltak, bruttó havi 36 
eFt-ért + járulékai. Ezenkívül a mőködtetés költségeibe tartozik még a gépjármő 
üzemeltetése és az ügyeleti helyiség rezsiköltsége. Így összesen 44 millió Ft/év költségre jött 
ki az ügyelet teljes mőködtetése. Az Emergency Kft. ugyanezt 52,9 millió Ft/év összegért 
végzi el. A két összeg közti különbséget lehetne megspórolni, ha felbontják a szerzıdést a 
szolgáltatóval. Elmondja még, hogy a Társulási Tanács az elmúlt héten fogadta el azt a 
határozatot, melyben megkeresik Enying Városát, hogy a felvázolt esetben vajon tagja kíván-
e maradni a kistérségi orvosi ügyeleti ellátásnak. Enying képviselı-testületének döntése 
ismeretében tud majd a kistérség is tovább lépni az ügyelet szervezésének kérdésében. 
Megjegyzi, hogy az Emergency Kft-vel kötött szerzıdés értelmében 90 napos felmondási idı 
van, így ha március 31. napjával fel tudják bontani a szerzıdést, akkor július 1. napjától 
indulhatna el a kistérségi mőködtetéső ügyeleti ellátás. Az éves 8-9 millió Ft-os éves 
megtakarítás ebben az évben természetesen idıarányosan jelentkezne. Az önkormányzati 
hozzájárulások jelenleg, hétköznap 1 orvossal, 31 millió Ft, ami kistérségi mőködtetés esetén, 
2 orvossal 30 millió Ft lenne. A megtakarítás Enying város tekintetében is jelentıs összeg, a 
jelenlegi évi 16 millió Ft helyett, csak 14 millió Ft, de ebben az esetben két orvossal. 
Enyingnek a plusz egy orvos finanszírozásával többletköltsége nem keletkezne. Reméli, hogy 
ez a megoldás hosszútávon mőködıképes lesz. 
 
Tóth Dezsı polgármester kiegészítésül elmondja, hogy ebben a mőködtetésben 5 település 
venne részt. 
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Mihályfi Gábor aljegyzı megkérdezi, hogy a többi település képviselı-testületei hoztak-e 
már döntést ezen javaslat kapcsán? 
 
Lipták Rita kistérségi irodavezetı elmondja, hogy egyelıre Enying Város képviselı-
testületének az elvi állásfoglalása szükséges ahhoz, hogy kiderüljön az, hogy egyáltalán 
érdemes-e a kistérségnek tovább dolgoznia a javaslaton. a jelenlegi állásfoglalás még nem 
került a többi település képviselı-testülete elé, de a polgármesterek egyhangúan 
megszavazták a javaslatot.  
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy a Társulási Tanács döntéséhez a szerzıdés 
módosítással kapcsolatosan  a képviselı-testületek döntései is szükségesek. A március 31-i 
határidı miatt kérdezi, hogy addig a képviselı-testületek meg tudják-e hozni a szükséges 
döntéseket? A Társulási Tanács által megküldött határozatból csak az derül ki számára, hogy 
Enyingnek kell döntenie valamilyen módon a javaslatot illetıen. Megkérdezi azonban, hogy 
a többi település felhatalmazása meg van-e a szerzıdésmódosításhoz? 
 
Lipták Rita kistérségi irodavezetı elmondja, hogy amint Enying város pozitív választ ad a 
javaslatra, azután fognak a települések képviselı-testületei is dönteni. Maximum 1 hónapot 
csúszhat az ügyelet önálló elindítása. Megjegyzi, hogy annyiban elınyben van a kistérség, 
hogy az OEP finanszírozást jelenleg is a kistérség kapja, azt nem kell módosítani, az ÁNTSZ-
tıl mőködési engedélye a Kistérségi Tanácsnak van, ezt pedig csak annyiban kell 
módosítani, hogy nem egy alvállalkozó lesz a mőködtetıje az ügyeleti rendszernek, hanem 
maga az engedélyes, a Társulási Tanács. 
   
Dr. Lelkes Ákos alpolgármester elmondja, hogy jelen esetben Enying város szándékai 
megegyeznek a kistérség szándékaival, támogatja a javaslatot. A kistérségi mőködtetés 8 
millió Ft megtakarítást jelent Enying és a környezı települések számára is, így véleménye 
szerint érdemes lenne a kivált településeket is újra megkeresni azzal a szándékkal, hogy 
térjenek vissza a közös mőködtetésbe. Kéri, hogy mindegyik kistérségi település értesüljön a 
Társulási Tanács döntésérıl, hogy esetleg ennek ismeretében a kivált települések dönteni 
tudjanak az esetleges visszatérésrıl. 
 
Lipták Rita kistérségi irodavezetı elmondja, hogy jelen helyzetben már azt is sikernek érzi, 
hogy mindegyik polgármester támogatta a javaslatot. Szerinte majd a mőködés tapasztalatai 
alapján lehet az a következı lépés, hogy a kivált településeket visszacsábítsák a közös 
mőködtetésbe. Elmondja, hogy az egész koncepciónak egyetlen egy buktatója van, mégpedig 
az, ha a települések nem teljesítik a befizetéseiket. 
 
Nagy József Ödön képviselı elmondja, hogy nem érti, hogy miért kellene a képviselı-
testületnek most döntést hoznia a javaslat kapcsán, hiszen a korábbi döntésük a jelenlegi 
javaslattal nem ellentétes. Javasolja, hogy az Emergency Kft-vel arról is tárgyaljanak majd a 
felmondási idı mellett, hogy a felmondási összeget ha megkapják, akkor a kistérség minél 
elıbb át tudja venni a mőködtetést. Szerinte ez 1-200 eFt megér a kistérségnek, ha a másik 
oldalon milliós megtakarításra tesznek szert. A 90 napos felmondási idıt sem kell feltétlen 
végigvárni. Erre az idıre járó menedzseri díjat ki kell fizetni a Kft. számára, hogy minél 
elıbb elmenjenek, így a júliusi kezdést sem tartja elképzelhetetlennek. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy a hatályos képviselı-testületi határozat jó, de nem 
szerepel benne, hogy a város kistérségi mőködtetésben kívánja megoldani az ügyeleti 
ellátást. Mindenképpen újra döntenie kell a testületnek ez ügyben. 
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Dr. Lelkes Ákos alpolgármester megkérdezi, hogy amikor Lepsény kilépése megtörtént, 
akkor ehhez a kistérségi településeknek nem egységes döntésére lett volna szükség? 
 
Lipták Rita kistérségi irodavezetı elmondja, hogy az együttes ülésen ezt a hozzájárulást 
megkapta Lepsény, amikor is a Társulási Megállapodás módosítását fogadták el a testületek. 
Akkor mindegyik képviselı-testület megszavazta a Megállapodás módosítását, amelyben 
Lepsény ügyeletbıl való kiválása is szerepelt. Elmondja még, hogy Enying Város döntése a 
javaslat kapcsán azért is szükséges, mert Tóth Dezsı polgármester úrtól kapott egy levelet, 
melyben kéri, hogy az ügyelet leltár szerinti átadását készítse elı. 
 
Illés József biz. titkára elmondja, hogy csütörtöki napon még az Egészségügyi és Szociális 
Bizottság is meg fogja tárgyalni a javaslatot. Megjegyzi, hogy Enyingnek és a többi 
településnek sem mindegy, hogy mikortól áll fel a kistérségi mőködtetéső ügyelet. Jelenleg 
Enyingnek van egy érvényben lévı határozata, melyben úgy döntött a képviselı-testület, 
hogy május 1. napjától a város oldja meg az ügyeleti ellátást, így véleménye szerint a 
testületnek több kérdésben is döntést kell hoznia. Amennyiben lelépési díj fizetésére van 
lehetıség, akkor már márciusban errıl döntenie kell a testületeknek. Megkérdezi, hogy az 
ügyelet mőködtetésének a változása szükségessé teszi-e a Társulási Megállapodás 
módosítását? Ugyanis 2008. október 1. napjától lehetısége van az irodavezetınek az 
inkasszóra, ha ez a társulási megállapodásban ez rögzítve van. 
 
Lipták Rita kistérségi irodavezetı elmondja, hogy a Társulási Megállapodásban nem 
szerepel az a megfogalmazás, hogy a kistérség szolgáltató közremőködésével, vagy saját 
maga látja-e el az ügyelet mőködtetését, így véleménye szerint nem kell a Megállapodást 
módosítani. 
 
Tóth Dezsı polgármester és Nagy József Ödön képviselı 14.31 perckor elhagyják az üléstermet. 
 
Lipták Rita kistérségi irodavezetı elmondja, hogy tisztában van vele, hogy inkasszót 
nyújthat be, de nem ér el vele semmit, ha az önkormányzat számláján 0,- Ft van. Reméli, 
hogy a kevesebb hozzájárulási összeget a települések könnyebben elı tudják majd teremteni. 
Elmondja még, hogy az orvosok számára mindegy, hogy ki fizeti ki az óradíjukat, 
amennyiben a kistérség megkeresi ıket ez ügyben, ık partnerek lesznek. A lelépési díj 
kapcsán elmondja, hogy ennek a lehetıségnek utána kell nézni, minden indoklás nélkül 90 
napos határidıvel lehet a szerzıdést felmondani.  
 
Illés József biz. titkára visszavonja az észrevételét. 
 
Dr. Lelkes Ákos alpolgármester elmondja, hogy az orvosoknak valóban mindegy, hogy 
honnan kapják meg az óradíjukat, de mindegyik orvos, akivel sikerült beszélnie az 
ismertetett javaslatot támogatja. Az Emergency Kft-vel véleménye szerint lehet egyezkedni, a 
megküldött árajánlatot azonban komolytalan tarja. 
 
Lipták Rita kistérségi irodavezetı elmondja, hogy a gyógyszerbeszerzés tekintetében a 
kistérség a szállításhoz szükséges gépjármővet biztosítani tudja, kéri, hogy a lebonyolításhoz 
a Szolgáltató Intézmény biztosítson egy embert. 
 
Buza Lajos elnök megjegyzi, hogy szerinte ezzel nem lesz probléma. Támogatja a kistérségi 
mőködtetéső orvosi ügyeletet, de jelenleg a bizottságnak az Emergency Kft. ajánlatáról kell 
döntenie. Kéri, hogy aki azzal egyetért, hogy a Kft. melléklet szerinti  - orvosi ügyelet 
mőködtetésére vonatkozó – árajánlatát elutasítja, kézfeltartással szavazzon. 
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A Pénzügyi Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 
57/2009. (III.17.) számú határozata: 
Enying Város Pénzügyi Bizottsága úgy határozott,  az 
Emergency Service Kft. 2009. március 9-én az orvosi ügyelet 
üzemeltetésére vonatkozó pénzügyi ajánlatát nem javasolja 
elfogadni. 
 
Határidı: soron következı képviselı-testületi ülés 
Felelıs: Tóth Dezsı, polgármester 

  
 
Lipták Rita kistérségi irodavezetı 14.37 perckor elhagyja az üléstermet. 
 
 
f) Tanulmányi szerzıdésekre, tanfolyamokra vonatkozó bizottsági adatkérés 
 
Buza Lajos elnök javasolja, hogy az önkormányzattól elment dolgozók esetében vizsgálják 
meg, hogy ki, milyen költségtérítéses tanfolyamon vett részt, ez mennyibe került az 
önkormányzatnak, illetve milyen tanulmányi szerzıdések köttettek. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı megkérdezi, hogy melyik intézményre vonatkozóan kéri a 
bizottság az adatokat? 
 
Buza Lajos elnök elmondja, hogy mindegyik intézményre vonatkozóan. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy személyi anyagokba a bizottság nem tekinthet bele. 
 
Buza Lajos elnök elmondja, hogy a Pénzügyi Ellenırzı Bizottságnak joga van ezeket az 
adatokat megkérni és megvizsgálni. 
 
Illés József biz. titkára kéri, hogy pontosítsa a bizottság a kérését. Adatokat kérnek, vagy 
bizottsági ellenırzést kívánnak lefolytatni? 
 
Buza Lajos elnök elmondja, hogy a következı bizottsági ülésre egy kimutatást szeretnének 
kapni. 
 
Illés József biz. titkára megkérdezi, hogy ki állítsa össze a kimutatást? Megjegyzi, hogy 
személyes adatokat tartalmazó kimutatást nem tudnak a bizottság rendelkezésére bocsátani. 
   
Buza Lajos elnök elmondja, hogy személyes adatokat nem kér, de arról kér egy kimutatást, 
hogy az elment dolgozók közül ki, milyen szakképesítést szerzett, és ezért az önkormányzat 
mennyit fizetett, 5 évre visszamenıleg. Megjegyzi, hogy vannak olyan információi, sejtései, 
hogy ezt a területet vizsgálják meg. 
 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı megkérdezi, hogy a bizottság akkor adatokat kér, vagy 
ellenırizni kíván? Azért kérdezi, mert amennyiben ellenırizni szeretne, akkor azt 
szabályosan kell végrehajtani. 
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Buza Lajos elnök elmondja, hogy azt szeretnék, hogy a következı Pénzügyi Bizottsági ülésre 
a kért adatok legyenek elıkészítve, hogy aztán az ellenırzést el tudják végezni. Több kérdés 
nem lévén kéri, hogy aki a javaslatával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Pénzügyi Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 
58/2009. (III.17.) számú határozata: 
Enying Város Pénzügyi Bizottsága úgy határozott, hogy felkéri 
a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Pénzügyi Bizottság soron 
következı ülésére készítsen kimutatást az önkormányzattól 
elment dolgozók közül ki, milyen szakképesítést szerzett, velük 
milyen tanulmányi szerzıdések köttettek és ezért az 
önkormányzat mennyit fizetett, 5 évre visszamenıleg. 
 
Határidı: Pénzügyi Bizottság soron következı ülése 
Felelıs: Szörfi István, jegyzı és intézményvezetık 

 
Buza Lajos elnök – több hozzászólás, észrevétel nem lévén – megköszöni a részvételt és az 
ülést 14.42 perckor bezárja. 
 
 
Enying, 2009. március 19. 
 
 
 
 
 
  Buza Lajos         Illés József 
    elnök      bizottság titkára 


