
JEGYZŐKÖNYV

a Képviselő-testület 2007. március 28-án tartott  nyílt üléséről

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

Jelen vannak:   Tóth Dezső polgármester
Bíró Attila, Botos Sándor, Buza Lajos, Gál Balázs, Gebula Béla Ákos, dr. Lelkes 
Ákos,  dr.  Miljánovits  György,  Mohai  Istvánné,  Nagy  József  Ödön,  Nyikos 
István, dr. Óvári László, Venczel Zita képviselők
dr. Takács László aljegyző
Závodni  Lászlóné  pénzügyi  vezető,  Csonka  Zoltán  ép.  hat.  vezető,  Farkas 
Ildikó  ECKÖ  elnöke,  Raffael  János  ECKÖ  elnökhelyettese,  Rideg  Lászlóné 
Könyvtár  vezető,  Nemes  Diána  Műv.  Ház  vezető,  Tolnai  Zsuzsanna  Óvoda 
vezető, Orosz Attila Polgárőrség vezető, Viplak Tibor Szolg.Int. vezető

Vassné Zsemberi Katalin jegyzőkönyvvezető

Tóth  Dezső polgármester  köszönti  a  képviselőket  és  a  televízió  nézőit.  Megállapítja,  hogy  a 
képviselők határozatképes számban megjelentek és az ülést 13.05 órakor megnyitja. A jegyzőkönyv 
vezetésére felkéri Vassné Zsemberi Katalint, a jegyzőkönyv hitelesítésére Mohai Istvánné és Nyikos 
István képviselőket.  Jelzi,  hogy az alpolgármester  választására  vonatkozó 1.2-es  napirendi  pontot 
visszavonja, mert értesülései szerint, a szavazás ismételten eredménytelen lenne. Hozzászólás nem 
lévén, kéri, hogy aki a napirend módosító javaslatával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a meghívóban 1.2.alatt szereplő  
előterjesztést levette a napirendről.

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy még egy napirend módosító javaslata van, kéri, hogy a zárt 
ülés első pontjaként vegyék fel a Török B. Ált. Iskola peren kívüli egyezség megkötésére vonatkozó 
kérelmét.  Hozzászólás  nem lévén kéri,  hogy aki  a  napirend módosítással  egyetért,  kézfeltartással 
szavazzon.

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

Tóth Dezső polgármester több módosító javaslat nem lévén, ismerteti a napirendet és kéri, hogy aki a 
módosított teljes napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

N a p i r e n d:

Nyílt ülés 13.00 órától:

1. Polgármester előterjesztései
1.1 Hegedűs  Krisztina Enying,  Rákóczi  u.  9.  szám alatti  lakos  kérelme az 

általa bérelt büfé helyiségen tervezett felújításokkal kapcsolatban

2. Pénzügyi Bizottság előterjesztései
2.1 Létszámleépítéssel kapcsolatos egyes kérdésekről
2.2 Kérelmek
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− Török Bálint Ált. Iskola járdaépítési kérelme
− A  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat  közhasznú  foglakoztatással 

kapcsolatos kérelme
− A változott utcák házszám és utcanév tábláinak pótlására vonatkozó 

Településfejlesztési Bizottsági megkeresés
2.3 A Vas  Gereben Művelődési  Ház  és  Könyvtár  és  a  Tourinform  iroda 

átszervezéssel kapcsolatos fenntartói feladatok
2.4 A „19 fős bentlakások szociális intézmény” működtetése
2.5 A  2007.  évi  költségvetési  rendeletben  meghatározott  közvetett 

támogatások
2.6 Tájékoztató a 2007. március 21-i pénzügyi ülésen hozott saját hatáskörű 

döntésekről

3. Településfejlesztési Bizottság előterjesztései
3.1 Szemünk Fénye Program bemutatása
3.2 Venturi  Mérnöki  Vállalkozási  Kft.  vállalkozási  szerződésének 

megvitatása
3.3 Mikó Ferenc és Mikó Liane Edit kérelme az enyingi 0118/6 és 0120/1 

hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan
3.4 Sebességmérő berendezés bemutatása
3.5 Enying, Rákóczi u. 3. szám alatti ingatlan felmérése
3.6 Raffael József 2415 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó kérelme
3.7 Farkas Roland Enying, Dózsa Gy. u. 49/a. szám alatti lakos cserekérelme
3.8 Botos Sándor bérleti díj csökkentési kérelme
3.9 Horváth  János  az  enyingi  0194/3  hrsz-ú  ingatlanra  vonatkozó  vételi 

kérelme
3.10 Enying,  Szabadság  tér  5.  szám  alatti  ingatlan  tulajdonviszonyának 

rendezése
3.11 Fejér  Megyei  Szent  György  kórház  kérelme  a  Batthyány  kastély  déli 

szárnyának elektromos ellátásával kapcsolatban
3.12 Helyi hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata
3.13 Nyikos István kérelme a parkolóhely biztosítására vonatkozóan
3.14 Kabóka  Kft.  ,  Horváth  Edit  és  Varga  Péter  kérelme  a  Kabókapuszta 

övezeti besorolásának módosítására vonatkozóan
3.15 Enying Településrendezési terv módosítása. A 64. számú főút átkelési 

szakasz szabályozási tervre vonatkozó javaslatok
3.16 Mayer Jánosné ingatlanvételi kérelme
3.17 Az  enyingi  537  hrsz-ú,  valóságban  Enying,  Ady  E.  u.  2.  szám  alatt 

található ingatlan értékesítésre történő kijelölése
3.18 A decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok 

előirányzataiból  az  önkormányzat  fejlesztéseihez  nyújtható  TEKI  és 
CÉDE támogatásokra benyújtandó pályázatok

3.19 Kossuth u.  29.  számú ingatlanon található irodára (Tourinform iroda) 
vonatkozó bérleti kérelem

3.20 Fő út 61/c szám alatti helyiség (balatonbozsoki posta) bérleti kérelme

4. Oktatási-, Kulturális és Sportbizottság előterjesztései
4.1 Önkormányzati Minőségirányítási Program függelékének elfogadása
4.2 Közoktatási intézmények alapító okiratának módosítása
4.3 Testvér-települési  tevékenységgel  kapcsolatos  pályázati  anyag 

megismerése
4.4 Tájékoztató a 2006. május 31-i országos kompetenciamérés eredményéről
4.5 Javaslat  az  összevont  Pénzügyi  és  OKS  bizottsági  ülés  időpontjára 

(tájékoztató) 
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5. Enying Város  Önkormányzatának Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának 
módosítása

6. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól 
szóló rendelet módosítása

Zárt ülés 

1. Török Bálint Ált. Iskola kérelme

2. Pénzügyi Bizottság előterjesztése
2.1 Díszpolgári temetéssel kapcsolatos kérelem

1. Polgármester előterjesztései
1.1  Hegedűs  Krisztina  Enying,  Rákóczi  u.  9.  szám  alatti  lakos  kérelme  az  általa  bérelt  büfé 

helyiségen tervezett felújításokkal kapcsolatban

Tóth Dezső polgármester ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot. Hozzászólás, kérdés 
nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 13 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  108/2007  (III.28.) 
számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévő 1474/58 hrsz-ú rendelőintézet 
földszinti,  büfé  céljára  szolgáló  helyiségen  a  Bérlő  –  Hegedűs  Krisztina 
Enying, Rákóczi u. 9. szám alatti lakos – az alábbi felújításokat végezze:

− mosdó felszerelése
− vízmelegítő felszerelése
− taposólap kijavítása
− fűtéscsövek újrafestése
− szekrény áthúzása lemosható tapétával

A  helyiségben  található  mosogató  leszereléséhez  is  hozzájárul,  azzal  a 
kikötéssel,  hogy  amennyiben  Bérlő  a  bérleményt  nem  kívánja  tovább 
használni  és  az  önkormányzat  kéri  a  mosogató  eredeti  helyére  történő 
visszaszerelését, abban az esetben Bérlő ennek köteles eleget tenni.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester

2. Pénzügyi Bizottság előterjesztései
2.1 Létszámleépítéssel kapcsolatos egyes kérdésekről

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

Buza  Lajos képviselő  ismerteti  a  létszámleépítésekkel  kapcsolatban,  az  oktatási  intézmények 
karbantartó létszámának csökkentésére vonatkozó határozati javaslatot.
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Mohai  Istvánné képviselő  kéri  a  képviselő-testületet,  hogy  ne  hozzon  elhamarkodott  döntést  a 
témában.  Kéri,  hogy  a  közoktatási  törvényt  tanulmányozzák  át  az  egyéb  technikai  létszámokat 
illetően.  Úgy tudja,  hogy egyik  oktatási  intézménynél  sem haladja  meg az  előírtat  ez  a  létszám. 
Véleménye szerint tagolt intézményeknél,  mint az óvoda vagy az iskola, 1 fő karbantartó állandó 
jelenléte szükséges.  Kéri,  hogy amíg az intézmények átvilágítása nem történik meg, ne döntsenek 
ebben az ügyben sem.

Buza Lajos képviselő megjegyzi, hogy a Török B. Ált. Iskola nem tagolt intézmény, hanem – ahogy a 
Bocsor István Gimn. is - egy épületen belül, egy helyrajzi számon helyezkedik el. Kivétel az óvoda, 
amelynél el lehetne gondolkodni a karbantartó állandó jelenlétén. Azonban úgy gondolja, hogy mivel 
a javaslatban határidőnek 2007. június 30-a van megjelölve, így a határozatot meg kellene szavazni, és 
ha szükség van a változtatásra, azt június 30-ig meg lehet tenni.

Nagy  József  Ödön képviselő  elmondja,  hogy  a  Török  B.  Ált.  Iskola  nem  egy  helyrajzi  számon 
helyezkedik  el,  de  valóban  egy  egységes  intézmény.  Véleménye  szerint  amennyiben  nem 
működtetési  rendszerbe  csoportosul  át  a  3  fő  karbantartó  a  Szolgáltató  Intézménynél,  hanem 
továbbra is az intézményeknél maradnak, abban az esetben semmi értelmét nem látja a javaslatnak. 
Szerinte  a  karbantartó  állandó  jelenléte  hatékonyabb  lenne,  hiszen  azonnal  meg  tudná  oldani  a 
jelentkező problémákat. Kéri,  hogy vizsgálják át a javaslatot, nehogy elhamarkodott,  rossz döntést 
hozzanak.

Ifj. Szabó Attila képviselő 13.14-kor megérkezik az ülésre, a képviselők létszáma 14 fő

Mohai Istvánné képviselő elmondja, hogy a Török B. Ált. Iskola valóban nem széttagolt intézmény, 
de ő az óvoda nevében emelt szót. Véleménye szerint az intézmények átvilágítása során meg lehetne 
vizsgálni  a  létszámokat,  a  karbantartók  szükségességét.  Elmondja  a  törvény  meghatározását  a 
technikai  létszámra.  Ismételten  kéri,  hogy  a  képviselő-testület  ne  most  döntsön,  hanem  előbb 
vizsgálja meg az intézmények működését.

Závodni Lászlóné pénzügyi vezető kéri, hogy a határozatoknál a felelős személye és a határidő is 
legyen megjelölve.

Buza Lajos képviselő szerint a vizsgálattal csak húzni akarják az időt, de kijelenti, hogy a Pénzügyi 
Bizottság  nem  fogja  ezt  a  témát  újra  tárgyalni.  Kéri  Nagy  József  Ödön  és  Mohai  Istvánné 
képviselőket, hogy a következő testületi ülésre tegyenek javaslatot a témára vonatkozóan úgy, hogy a 
költségvetés pozitív legyen.

Nagy  József  Ödön képviselő  megkérdezi,  hogy  mitől  vált  volna  a  költségvetés  pozitívvá,  ha  a 
megjelölt 3 karbantartót áthelyezik a Szolgáltató Intézménybe. Véleménye szerint az áthelyezéssel 
nem történik bércsökkenés, így nem is spórolnak.

Buza Lajos képviselő fenntartja javaslatát, véleménye szerint 1 ember nem képes minden szakmunkát 
elvégezni. Ha villannyal van gond, akkor a Szolgáltató Intézmény villanyszerelőt küld ki, ha a vízzel, 
akkor vízvezeték szerelőt. Ezzel észszerűbbé válna a munka elvégzése.

Tolnai  Zsuzsanna Szirombontogató  Óvoda  vezető  elmondja,  hogy  szakmailag  megerősíti  Mohai 
Istvánné  képviselő  által  elmondottakat,  az  üggyel  kapcsolatban  már  levélben  is  megkeresték  a 
Pénzügyi Bizottságot. Szeretné, ha a képviselő-testület átgondolná a javaslatot, hiszen a törvény is 
szabályozza a technikai létszámot, és ezt nem haladják meg. Emellett, ha pénzügyi megtakarítást nem 
jelent a karbantartók áthelyezése, akkor értelmét sem látja a dolognak.

Dr. Miljánovits György képviselő javasolja, hogy a képviselő-testület az egész intézményrendszerét 
vizsgálja át, és csak utána terjesszen elő intézményeket érintő javaslatokat. Tételesen beszéljék meg, 
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hogy  hol,  mit  kell  változtatni,  megszüntetni,  vagy  leépíteni.  Kéri,  hogy  ne  kövessenek  el  újabb 
hibákat  átgondolatlan határozatok  meghozatalával,  de ugyanakkor  törekedjenek a  80  millió  Ft-os 
működési hitel mellett a költségvetés javítására.

Buza Lajos képviselő megjegyzi, hogy a következő határozati javaslat – hogy a Szolgáltató Intézmény 
létszámát 3 fővel csökkentik - értelmében válik költségcsökkentővé a jelenlegi javaslat.

Tóth  Dezső polgármester  kéri,  hogy  aki  az  eredeti  határozati  javaslattal  egyetért,  kézfeltartással 
szavazzon. 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal, 2 tartózkodással a határozati javaslatot nem fogadta  
el.

Buza Lajos képviselő ismerteti a Szolgáltató Intézmény létszámcsökkentésére vonatkozó határozati 
javaslatot.

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

A Képviselő-testület igen szavazat nélkül, 11 ellenszavazattal, 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  109/2007 
(III.28.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy  a  Szolgáltató  Intézmény  létszámának  3  fővel  történő 
csökkentését nem támogatja.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Buza Lajos képviselő ismerteti a Városi Bölcsőde létszámára vonatkozó határozati javaslatot.

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

A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  110/2007 
(III.28.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a Városi Bölcsőde létszámát változatlanul hagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Nagy  József  Ödön képviselő  dr.  Takács  László  aljegyzőtől  megkérdezi,  hogy  miért  kell  arról 
határozatot hozni, amit nem változtatnak meg?

Dr. Takács László aljegyző elmondja, hogy azért, mert a Pénzügyi Bizottság az előző ülésén vizsgálta 
az intézmények létszámát és ezekről határozott, másrészről semmilyen kizáró oka nincs annak, hogy 
ezekről is határozatot hozzanak.
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Buza  Lajos képviselő  ismerteti  a  Művelődési  Ház  és  Könyvtár  létszámára  vonatkozó  határozati 
javaslatot.

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

A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  111/2007 
(III.28.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a Művelődési Ház és Könyvtár létszámát változatlanul hagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Buza Lajos képviselő ismerteti  az Egyesített  Szociális  Intézmény létszámára vonatkozó határozati 
javaslatot.

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

A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  112/2007 
(III.28.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy az Egyesített Szociális Intézmény létszámát változatlanul hagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Buza  Lajos képviselő ismerteti  a  Polgármesteri  Hivatal  létszámleépítésével  kapcsolatos  Pénzügyi 
Bizottsági döntéseket.

A képviselő-testület a tájékoztatást szavazás nélkül tudomásul vette.

2.2 Kérelmek

A Török Bálint Ált. Iskola járdaépítési kérelme

Buza Lajos képviselő ismerteti a határozati javaslatot.

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

A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  113/2007 
(III.28.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy  engedélyezi  a  Török  Bálint  Általános  Iskolának,  hogy  az 
intézményi  többletbevételek  terhére  250  eFt  értékben  az  iskola 
udvarának  a  lépcsőtől  a  sportpályáig  terjedő  szakaszára  térköves 
járdát építhessen. 

A munka elvégezésére felkéri a Szolgáltató Intézményt.

Felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt,  hogy az előirányzat-módosítást  az 
önkormányzati  előirányzat-nyilvántartásban  vezesse  át,  továbbá  a 
költségvetési  rendelet  módosításakor  az  előirányzat-módosítást  a 
költségvetési rendeletben szerepeltesse.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat közhasznú foglalkoztatással kapcsolatos kérelme

Buza Lajos képviselő ismerteti a határozati javaslatot.

Raffael  János ECKÖ elnökhelyettese elmondja,  hogy a Munkaügyi Központtal történő egyeztetés 
során  megállapodtak  abban,  hogy  a  Munkaügyi  Központ  a  kért  5  fő  bérének  90%-át  fizetné,  a 
fennmaradó 10%-ot kellene az önkormányzatnak kipótolnia.

Dr. Óvári László képviselő megkérdezi, hogy milyen munkakörökben foglalkoztatnák az 5 főt?

Raffael  János ECKÖ  elnökhelyettese  elmondja,  hogy  vannak  olyan  tervek,  miszerint  az  utcák 
rendbetételénél,  közterületen besegítenének a Szolgáltató Intézménynek,  ez ügyben már történtek 
egyeztetések  Viplak  Tibor  úrral,  a  Szolg.  Int.  vezetőjével.  Másrészről  szeretnének  egy  főt  a 
tánccsoport, illetve nyelvoktatás vezetésével megbízni, egy főt pedig a Kisebbségi Önkormányzaton 
belüli munka koordinálásával, pályázatok figyelésével.

Dr.  Miljánovits  György képviselő  úgy  tudja,  hogy  a  Munkaügyi  Központ  1  évig  nyújtaná  a 
bértámogatást.

Raffael  János ECKÖ  elnökhelyettese  elmondja,  hogy  jelenleg  csak  6  hónapig  tudja  biztosítani  a 
Munkaügyi Központ a támogatást.

Dr.  Miljánovits  György képviselő  megkérdezi,  hogy  a  6  hónap  lejárta  után  tudnak-e  munkát 
biztosítani az 5 főnek, vagy elküldik őket?

Raffael János ECKÖ elnökhelyettese válaszul elmondja, hogy terveik szerint a 6 hónap lejárta után 
cserélnék az embereket, hogy ily módon más is dolgozhasson.

Buza Lajos képviselő kéri a képviselő-testületet, hogy a jelenlegi határozati javaslatot fogadja el, és 
kéri a Kisebbségi Önkormányzatot, hogy konkrét pénzügyi számítással terjessze elő kérését, mert így 
nem tud a képviselő-testület megalapozottan dönteni.

Gebula Béla Ákos képviselő elmondja, hogy ő úgy tudja, hogy a Munkaügyi Központ bértámogatási 
rendszere  szerint,  amennyi  időre  támogatást  nyújt,  annyi  időre  még  foglalkoztatni  kell  a 
munkavállalókat a támogatás lejárta után.
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Nagy  József  Ödön képviselő  elmondja,  hogy  ebben  az  esetben  közhasznú  munkavállalók 
foglalkoztatásáról  van  szó.  Viplak  Tibor  Szolg.  Int.  vezetőtől  megkérdezi,  hogy  a  jelenleg 
foglalkoztatott  közhasznú  munkavállalók  közül  hányat  érint  a  kérés?  Tudnának-e  a  jelenlegi 
létszámból valamennyit kijelölni, hogy segítsenek be a Kisebbségi Önkormányzatnak?

Viplak Tibor Szolg. Int.  vezető elmondja, hogy jelenleg 10 fő közhasznú munkavállalóból 2 roma 
származású.  Mindig törekednek arra,  hogy bizonyos százalékban roma származásúak legyenek a 
közhasznú foglalkoztatottak között. 

Mohai Istvánné képviselő javasolja, hogy a Pénzügyi Bizottság ebben a témában a következő ülésén 
döntsön, és ezután tárgyalja újra a képviselő-testület.

Dr. Takács László aljegyző kéri, hogy az elfogadott költségvetéshez tartsa magát a képviselő-testület.

Nagy  József  Ödön képviselő  Viplak  Tibor  Szolg.  Int.  vezetőtől  megkérdezi,  hogy  a  jelenleg 
foglalkoztatott közhasznú munkavállalók közül 1 személy nem végezhetné-e el azt a munkát, amit a 
Kisebbségi Önkormányzat szeretne? Ez a megoldás nem kerülne semmibe az önkormányzatnak.

Viplak Tibor Szolg. Int. vezető elmondja, hogy ha a szerződést a Szolgáltató Intézmény köti, akkor 
ők foglalkoztatják a munkavállalót, a munkáltatói jogok is az övék, de ha ez a megoldás megfelel a 
Kisebbségi Önkormányzat számára, akkor biztosítják az embereket.

Tóth Dezső polgármester kéri, hogy aki a módosított határozati javaslattal, hogy a témát a következő 
ülésen tárgyalják egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  114/2007 
(III.28.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat közhasznú foglalkoztatással 
kapcsolatos kérelmét visszaadja tárgyalásra a Pénzügyi Bizottságnak.

Felkéri  a  Pénzügyi  Bizottságot,  hogy  a  kérelem  tárgyában  hozott 
javaslatát a képviselő-testület következő ülésére terjessze elő.

Határidő: 2007. április 25.
Felelős: Buza Lajos PüB. elnök

A  változott  utcák  házszám  és  utcanév  tábláinak  pótlására  vonatkozó  Településfejlesztési 
Bizottsági megkeresés

Buza Lajos képviselő ismerteti a határozati javaslatot.

Bíró  Attila  Károly képviselő  kéri,  hogy  erre  a  célra  legalább  100  eFt-ot  biztosítson  azonnal  a 
képviselő-testület.

Dr.  Óvári  László képviselő  javasolja,  hogy az  Arany Oldalakban található  címfestő  szakemberek 
közül, többtől kérjen a testület ajánlatot a házszám és utcanév táblák elkészítésére, hátha valamelyik 
olcsóbb ajánlatot tesz a jelenleginél.

8



Tóth Dezső polgármester  Bíró  Attila  Károly  képviselőtől  megkérdezi,  hogy mi  legyen a  100 eFt 
forrása?

Dr. Miljánovits György képviselő javasolja, hogy mivel a házszám táblák költsége családonként csak 
párszáz forint, kérjék meg a lakosságot, hogy mindenki saját maga helyezze el a táblákat a házánál.

Buza Lajos képviselő elmondja, hogy nem ért egyet dr. Miljánovits György képviselővel, ugyanis a 
lakosság  döntő  hányada  a  házszám  táblákat  már  megkapta  ingyen.  Jelen  esetben  az 
utcanévváltozásból eredő módosulásokról van szó. Azoknak, akiknek megváltozott a lakcímük az 
utcanév  változása  miatt,  már  így  is  költségeket  jelentett  a  változás,  nem  kellene  őket  további 
kiadásokkal  terhelni.  Véleménye  szerint  másrészről  nem  kellene  különbséget  tenni  lakó  és  lakó 
között.

Botos Sándor képviselő elmondja, hogy vannak olyan családok, akik még meg sem kapták a házszám 
tábláikat, mint például Balatonbozsok egyes részein. Úgy tudja, hogy a megbízott vállalkozó még 
nem végezte el teljes egészében a szerződésben meghatározott munkát. Azzal egyetért, hogy a táblák 
egységesek legyenek.

Venczel Zita képviselő elmondja, hogy módosító javaslata lenne, miszerint most csak az utcanévtábla 
módosulásokat készíttessék el.  Véleménye szerint ez fontos lenne az ide látogató vendégek miatt, 
hogy könnyebben tudjanak tájékozódni a városban.

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy a Településfejlesztési Bizottsági ülésen elhangzott, hogy a 
megbízott vállalkozó az, aki a legolcsóbban végzi el a munkát. Javasolja, hogy az eredeti határozati 
javaslatot szavazzák meg.

Dr. Takács László aljegyző elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság ennek a feladatnak a végrehajtására 
nem jelölt meg forrást. Kéri, hogy legyen megjelölve a forrása.

Dr. Miljánovits György képviselő elmondja, hogy a város oldja meg azokat a feladatokat is, amit a 
lakosság is meg tudna oldani. Véleménye szerint egy házszámtábla kihelyezése nem jelent olyan nagy 
költséget, hogy a családok ne tudnák finanszírozni. Elmondja, hogy változtatni kellene a szemlélet 
módon, ha a város fejlődni akar. Ne mindig az önkormányzat adjon, hanem a lakosok is fektessenek 
be a város érdekében.

Tóth  Dezső polgármester  elmondja,  hogy  ha  már  a  lakosság  nagy  részének  az  önkormányzat 
biztosította a táblákat, akkor ezután is így kell eljárni, megkülönböztetést nem lehet tenni a lakók 
között.  Javasolja  az  eredeti  határozati  javaslat  megszavazását.  Kéri,  hogy  aki  azzal  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  115/2007 
(III.28.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a megváltozott utcák házszám- és utcanévtábláinak pótlását a 
Képviselő-testület 270 eFt összegben a 2007. évi fejlesztési prioritások 
közé sorolja. A fejlesztést ténylegesen akkor lehet megvalósítani ha a 
fejlesztési többletbevétel realizálódik.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester
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2.3 A  Vas  Gereben  Művelődési  Ház  és  Könyvtár  és  a  Tourinform  iroda  átszervezéssel 
kapcsolatos fenntartói feladatok

A jegyzőkönyv következő napirendi pontja a 01/1192/2007/01 ügyszámú munkáltatói intézkedés alapján, teljes  
egészében szó szerint került rögzítésre

Buza Lajos  képviselő: A Tourinform irodával, átszervezésével kapcsolatos fenntartói feladatokra a 
Pénzügyi Bizottság a következő döntéseket hozta (felolvassa a két határozati  javaslatot).  Itt  annyi 
változtatást tennék, hogy Pintér György ügyvédet mikor megkerestük, akkor közölte, hogy ő nem 
vállalhatja,  mert  etikailag  az  elbocsátott  dolgozókat  képviseli,  és  ő  nem  vállalhat  a  hivatallal, 
hivatalnál  munkát,  ez  okból  kifolyólag  ezért  az  a  javaslatunk,  hogy  Bagyulánét  bízzuk  meg  az 
ügyvédi munka elvégzésével.

Tóth Dezső polgármester: Aki az első határozati javaslattal egyetért, kérem kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 10 ellenszavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
 

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  116/2007 
(III.28.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy az eredeti határozati javaslatot – miszerint Szörfiné Tóth Ágnes 
Tourinform Iroda vezető rendkívüli  lemondását nem fogadja el  – a 
fenti szavazás értelmében nem fogadja el.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

A polgármester megállapítja, hogy a szavazás értelmében a második határozati javaslat okafogyottá vált, így azt  
nem teszi fel szavazásra. 

Buza Lajos  képviselő: A Tourinform iroda megszüntető okirata és a Művelődési Ház és Könyvtár 
alapító okiratának módosítása.  Ahhoz, hogy a Tourinform Iroda szervezetileg a Művelődési Házba 
legyen  integrálható, mint  intézményt meg  kell  szüntetni,  feladatait  pedig  bele  kell  foglalni  a 
Művelődési  Ház alapító  okiratába. Ezért  az  alábbi  határozati  javaslatokat  terjesztem a képviselő-
testület elé (felolvassa az egyes határozati javaslatot). 

Tóth Dezső polgármester: Parancsolj.

Gebula Béla Ákos képviselő: Azt gondolom, hogy már mi, többek múltkor is észrevételeztük azt a 
dolgot. Igen hátrányos lenne ránk nézve az, hogyha a jelen állapot szerint hagynánk ezt a kérdést, 
ugyanis a Tourinform iroda beolvasztása és az ezzel kapcsolatos rendkívüli felmondás, amit ugye az 
előbb  el  is  fogadtunk,  ez  elég  jelentős  anyagi  következményekkel  jár  az  önkormányzattal 
kapcsolatban, tehát a költségvetéssel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy még egyszer és utoljára át 
kéne  gondolnunk  ezt  a  tételt,  még  pedig  oly  módon,  hogy  a  Tourinform  irodát  meg  kellene 
szüntessük  április  1-vel,  nem  beintegrálni,  mivel  ebben  az  esetben  az  államtól  vissza  tudnánk 
igényelni az Ágnesnek járó 14 havi felmondási idő, illetve a rendkívüli felmondásra járó költségből 
jelentős  tételt.  Át  kéne  gondolnunk  ezt  a  kérdést.  Mert  ebben  az  esetben,  mivel  a  munkáltató 
hibájából  szűnt  meg a  munkaviszonya és  a  rendkívüli  felmondás  esete  él,  így nem tudjuk  ezt  a 
pénzösszeget visszaigényelni az Államkincstártól.

Tóth Dezső polgármester: Miljánovits György.
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Dr.  Miljánovits György képviselő:  Én azzal  az ominózus tettet idézem, amikor erről  a kérdésről 
döntöttünk, akkor elég világosan megfogalmaztuk, hogy miért akarjuk megszüntetni a Tourinform 
irodát. Sajnos az idő azt igazolta, hogy ez a döntés nem volt jó, legalábbis abban az értelemben, hogy 
pénzbe fog kerülni.  Mindenképpen támogatnám a képviselőnek a javaslatát,  tekintettel arra,  hogy 
van  egy esély  arra,  hogyha  a  Szörfiné  Ágnessel  meg tudunk,  ha  Szörfiné  Ágnessel  meg tudunk 
egyezni, hogy akkor adott esetben legalább egy pici pénzt visszatudjunk csikarni, ténylegesen van 
egy olyan kormány határozat, hogy ilyen esetben az állami támogatásból lehet finanszírozni ezeket a 
költségeket. Tehát mindenképpen megfontolandónak tartom a képviselő indítványát és támogatom 
magam  részéről.  Ne  döntsünk  ….,  ha  lehet,  akkor  a  költségvetésünket  kíméljük  meg  ilyen 
kiadásoktól.  S  ha  már  így  beszélünk,  méltatlannak  éreztem  akkor  is,  …ahogy  így  elbántak  az 
intézmény vezetőjével.

Tóth Dezső polgármester: Buza Lajos úr.

Buza Lajos  képviselő:  Én felhívom mindegyikünknek a  figyelmét,  hogy a képviselő-testület  nem 
hozott  olyan  döntést,  ami  hátrányosan  befolyásolta  volna  az  intézmény  vezetőnek  a  munkáját. 
Gyakorlatilag egy döntést hozott, hogy beintegrálja és annak a helye pedig a Művelődési Ház lesz, de 
ez még nem indokolta volna a rendkívüli felmondásnak a dolgát. Rendkívüli felmondásnak az okát a 
2007. március 20-án a polgármester úr által leírtak, amiben a képviselő-testület nem döntött, hogy a 
Szörfiné Ágnesnek a munkaidejét lecsökkenti, fizetését megváltoztatja, erről nem döntöttünk. Kapott 
a  Szörfiné  egy  ilyen  jellegű  levelet  a  polgármester  úrtól,  ez  adta  azt  a  lehetőséget  neki,  hogy 
rendkívüli lemondással éljen. Ez úgy gondolom, hogy nem a képviselő-testületnek a hibája volt, hogy 
ezt a lehetőséget mi biztosítottuk, vagy valaki biztosította Szörfinének. Nem mi biztosítottuk ezt a 
lehetőséget, úgyhogy én nem látok esélyt arra, hogy ezt bármi pénzből az ott dolgozóknak a bérét 
visszaigényeljük, főleg a Szörfinéjét, esetleg a beosztottét, azt esetleg igen.

Tóth Dezső polgármester: Szabó Attila. 

Ifj. Szabó Attila képviselő: Köszönöm. Hát visszautalok az előbbi szavazásra, vagyis hát határozati 
javaslatra, amikor arról szavazott a testület, hogy nem kívánja jogi szakértővel megvizsgáltatni annak 
a  levélnek  a  háttérét,  egyáltalán  a  körülményeit.  Itt  jó  lett  volna,  azt  gondolom  ellépni  abba  az 
irányba,  hogy  kiderítsük,  hogy  mennyire  volt  jogszerű,  kicsit  körbejárni.  Hát  így  most  vakon 
tapogatózunk, és nem, szerintem ezt fontos kihangsúlyozni, hogy annak idején mi a turizmus, a város 
érdekébe,  hogy  maradjon  meg a  Tourinform  iroda.  Tehát  itt,  ha  egyszer  elköteleztük  magunkat 
valami mellett,  hogy legyen meg, és a vezető pedig neki meg nem tetszik, akkor, akkor távozhat, 
megteheti,  csak  akkor  azt  gondolom,  hogy  ha  nekünk  fontos  volt,  akkor  lépjünk  tovább,  és  ha 
ragaszkodunk  hozzá,  akkor  legyen  büntethető.  Tehát  így  nagyon  könnyen  odadobjuk  a 
szemétdombra ezt a lehetőségünket, és akkor magunkat köpjük szembe, azt gondolom.

Tóth Dezső polgármester: Gebula Béla.

Gebula Béla Ákos képviselő: Én ugye jó magam is annak idején a megszüntetést támogattam, ez a 
vakon tapogatózás ez azért  nem igaz,  mert  azért  mi megkérdeztük szakemberek tanácsát  ebbe a 
dologba és a döntésünket az mindenképpen befolyásolta hogy elfogadjuk a rendkívüli felmondást, 
abba az  irányba,  hogy hogy azt  gondoltuk  és  azt,  úgy  láttuk  be  önmagunk számára,  hogy igen 
jelentős  pénzösszegeket  emésztene  fel  az  a  dolog,  hogyha  mi  belemennénk   egy  hosszabb  jogi 
procedúrába  ezzel  kapcsolatban,  és  itt  ismét  elkövetnénk egy  újabb  hibát,  hogyha  nem tudnánk 
kihasználni ezt a lehetőséget, amit állami támogatásból meg tudnánk valósítani, egy bizonyos részét 
ennek a költségnek. Megfontolt  döntés volt  ez részünkről,  precedens pereket és jogi  szaktanácsot 
kértünk ezzel kapcsolatba. A másik fele a dolognak, én azt gondolom, hogy egy Tourinform iroda 
megszüntetése nem biztos, hogy végleges kell, hogy legyen ebben az esetben, módunk lesz még, azt 
gondolom arra, hogy egy későbbi időpontban újra indítsunk egy Tourinform irodát, illetve, itt ugye, 
itt a jogutódlás kérdése lehet az egyetlen, mert attól független ezeket a feladatokat megkaphatja a Vas 
Gereben  Művelődési  Ház,  kvázi  nem  Tourinform  irodaként,  hanem,  hanem  önálló  tevékenység, 
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egyéb  tevékenység  keretébe.  A  jogutódlás  kérdése,  az  pedig  azt  gondolom,  az  az  egy  másik 
kérdésekbe, kérdéskörbe a technikai jellegű problémát jelenthet maximum, de megoldható én úgy 
gondolom. Így van aljegyző úr?

Tóth  Dezső polgármester:  Megfelelő,  megfelelő  jogi  tanácsot  egyébként  Bagyulánétól  én  már 
kikértem, és a rendelkezésemre áll. Tessék parancsolj.

Dr. Miljánovits György képviselő: Emlékeztetni szeretném a képviselő-testületet, hogy amikor ez a 
kérdés  fölvetődött,  annak  egyetlen  egy  oka  volt,  hogy  a  költségvetésünkben  a  Tourinformnak 
körülbelül  mínusz  10  millió  Ft-ja  jelentkezett.  A  megoldási  javaslat,  amiről  döntöttünk  és  ami 
megszületett, az alig spórolt meg 1,5 millió Ft-ot, vagy 2 millió Ft-ot, nagyon kis összeget, tehát nem 
volt egy lényeges, jelentős megtakarítás. Amiről beszéltünk megint, a képviselő úr, az arról szól, hogy 
megint egy megtakarítási lehetőség van, mert ha megszűnik a Tourinform iroda, attól kezdődően a 
Tourinform irodának a költségei, nyilvánvalóan időszakosan, időarányosan, de kevesebbek lesznek a 
költségvetésünkben.  Tehát  még  most  is  azt  mondom,  a  lehető  legjobb  megoldás  az,  hogy  a 
Tourinform  iroda  szűnjön  meg.  Először  is  nem  kötelező  feladat,  és  a  nem  kötelező  feladatot 
gyakorlatilag  soha  nem  fogja  az  állam  finanszírozni,  még  be  se  fog  támogatni.  Ezt  csak  az 
adóforintokból tudjuk előhalászni. Innentől a város költségvetésében 100 millió Ft-ot adóforintokkal 
számoltuk, a dupláját kéne ahhoz, hogy ez a működés, a költségvetés működni tudjon. Tudunk dupla 
adót  kivetni  a  város  lakosságára?  Ez  a  kérdés.  Ha  nem  tudunk,  abból  a  pénzből  kell 
takarékoskodnunk, ami rendelkezésre áll. Jelen pillanatban már 10 millió Ft, nem fog, nem fog 10 
milliót Ft-ot megtakarítani, hanem lényegesen kevesebbet, de még mindig ez a legjobb megoldás, túl 
azon, amit a képviselő úr elmondott, hogy lehetőség van arra esetleg, ez persze Szörfiné Ágnesnek a 
beleegyezése is kell, hogy az állami támogatást erre a célra megkapjuk.

Tóth Dezső polgármester: Nagy József Ödön.

Nagy József Ödön képviselő: Azok közé tartoztam, akik nem szavazta meg a Tourinform irodát, de 
akkor  is  elmondtam,  hogy  egyet  értek  a  két  képviselő  társammal,  hogy  az  integrálásnál  sokkal 
tisztességesebb, hogyha bezárjuk a Tourinform irodát, mert az ellehetetlenítés az nem ugyanaz. Tehát 
nyilván  egy  állami  pénzt  a  végkielégítésre  vonatkozóan  csak  abban  az  esetben  kaphat  az 
önkormányzat,  hogyha  ezt  az  intézményét  megszünteti,  mert  ha  nem  szünteti  meg,  akkor 
tulajdonképpen nincs rá jogosultsága, és azzal nincs itt, nem értek egyet a Gebula képviselő úrral, 
elnök úrral, hogy nincs módunk, tehát ha egyszer fölvetjük a létszámleépítés kapcsán, és a megszűnés 
kapcsán az állami támogatást,  akkor nincs  módunk azt  utána újra ezt a tevékenységet elindítani. 
Tehát  akkor,  ha  ilyenben  gondolkozunk,  hogy  esetleg  mégis,  akkor,  akkor  nem  kellene  állami 
támogatást kérni,  viszont ha úgy döntünk,  hogy spórolni  akarunk,  akkor mindenféleképpen az a 
tisztességesebb, hogy ha ezt a, ezt a dolgot lezárjuk, tehát. És egy gondolattal szeretnék reagálni Buza 
képviselő úr,  társamnak a hozzászólására.  Én ugyanebbe a teremben ülök,  ugyanazt  a határozati 
javaslatot olvasom, a képviselő-testület döntött, a képviselő-testület a munkáltatója volt a Szörfiné 
Áginak, mikor dönteni kellett volna arra is, hogy a Szörfiné Áginak fölmondunk, erről szó nem volt, a 
polgármester úr az intézkedéseket megtette, teljesen jogszerű volt és törvényes megítélésem szerint, 
és megfelelt annak a határozatnak, amit a képviselő-testület hozott. Nem kérte a képviselő-testület, 
hogy a  határozattal  a  polgármester  intézkedését  egyenként  egyeztesse  le  a  képviselőkkel,  hanem 
átadta,  átadta  a  jogot  a  polgármesternek,  hogy  saját  hatáskörben  intézkedjen,  s  a  tájékoztatás  is 
megtörtént,  hiszen  fölolvasta  polgármester  úr,  hogy  miket  intézkedett,  igaz,  hogy  fölolvasta 
Szörfinének  a  lemondó  levelét  is,  amit,  amit  én  sem  tettem volna,  másrészt,  amit  a  szavazás  is 
bizonyított, hogy ebben igen öngólt lőtt a képviselő-testület, illetve öngólt lőttek a Tourinformnak.

Tóth Dezső polgármester:  Nem akarok  elébe  menni  a  holnapi  napnak,  de  a  holnapi  nap sokkal 
világosabb lesz, ezek a dolgok napirendre fognak kerülni.

Dr. Miljánovits György képviselő: Erről a kérdésről most kell dönteni, a Bélának van egy módosító 
javaslata.
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Tóth Dezső polgármester: Óvári doktor.

Dr. Óvári László képviselő:  Úgy gondolom, hogy azt ténylegesen most kellene eldönteni, hogy a 
Tourinformot véglegesen megszüntetjük, vagy pedig erőlködünk tovább, és azzal, hogy beterveztük 
a Művelődési Házba vagy vagy megy a dolog, vagy nem. Egy dolog tény, hogy a Szörfiné Ágnes, az 
megszüntette a Tourinformot önhatalmúlag, ezzel kárt is okozott erkölcsi és anyagi kárt is okozott az 
önkormányzatnak. Jogi tanácsot lehet kérni innen-onnan, ahány jogász, annyifélét mond össze-vissza, 
tudniillik a törvény úgy szól, hogy a tudomásul vételtől számított 15 napon belül lehet rendkívüli 
lemondást beadni.  Na most a  tudomásul vétel az február 8-án történt,  amikor is  itt  volt  Szörfiné 
Ágnes,  sőt vitatkozott  is  meg hozzá is  szólt  a testületi  üléshez,  ha innen számolom, akkor 23-áig 
kellett volna beadnia a rendkívüli lemondását, nem 28-án. Azonkívül itt rendkívül furcsa dolgok is 
vannak,  mert  ugye  miután  ő  rendkívüli  lemondás  ugye  február  28-án,  március  1-el  fölmenti  a 
beosztottját,  ezt  én csak rosszindulatú lépésnek tudom elképzelni.  Tény az,  hogy a Tourinformot 
bezárta. Na most nekem az a véleményem, több jogász véleményét meghallgatva, lehet hogyha perre 
megyünk, akkor mi vesztünk, de talán a legértelmesebb az volna, hogy a Szörfiné által követelt 14 
hónapból peren kívül meg kellene egyezni, mondjuk a felével kölcsönösen jó volna jobbról is balról is, 
mert hogy ha az önkormányzat ellen a munkaügyi bíróság azt dönti, hogy a rendkívüli lemondás 
törvényes volt és fizetni kell, akkor az önkormányzat viszont kártérítéssel fordulhat a Szörfiné ellen, 
ami egy végtelenségig tartó pereskedést jelent az egyik fél sem fog jól járni. Én azt tudnám javasolni a 
polgármester úrnak, most már veszett fejsze nyele, de próbáljunk talán megegyezni Szörfinével, és a 
polgármester urat és a Pénzügyi Bizottság elnökét együttesen kérném a megegyezésre, már csak azért 
is, mert a Pénzügyi Bizottság elnöke ebben részletesen tájékozódott ebben a dologban, és amennyiben 
sikerülne mondjuk a 14 hónap helyett 7 hónappal megegyezni, akkor szerintem az egy tisztességes 
megegyezés volna.  Azt viszont ténylegesen el kellene döntenünk, és most már én is  afelé  hajlok, 
hogyha  már  így  történt,  akkor  szüntessük meg végleg  a  Tourinformot,  mert  az  előttem szóló  is 
elmondta, hogy az nem megy, hogy most megszüntetjük, felvesszük az állami támogatást, két hónap 
múlva meg újból beindítjuk, ez vicc, ez így nem megy. Most már én is azon a véleményen vagyok, 
hogy mindenféleképpen szüntessük meg a Tourinformot, nincs értelme így az erőlködésnek, viszont 
igenis le kellene ülni Szörfinéval polgármester úrnak, és nagyon kemény tárgyalásokon megegyezni 
peren kívül. 

Tóth Dezső polgármester: Mohai Istvánné.

Mohai Istvánné képviselő: Azt szeretném kérni, hogy, hogy tudjuk-e, hogy, hogy nyilvános ülésen 
vagyunk?

Dr. Takács László aljegyző: Igen. Hozzájárult az intézményvezető.

Mohai Istvánné képviselő: Tehát azt is, hogy, hogy erkölcsi meg anyagi kárt, meg mindent?

Dr. Takács László aljegyző: Minden, minden ezzel kapcsolatos…

Mohai Istvánné képviselő: Jó, köszönöm szépen. Köszönöm szépen.

Buza Lajos képviselő: Én azt javaslom, hogy döntsön a testület valamilyen formába. Egy tény, hogy 
akárhány ügyvédet megkérdeztünk, személy szerint én 3-at kérdeztem meg, polgármester úr levele 
ha csak arra, arra szorítkozott volna, hogy a képviselő-testület határozatát foglalja írásba, és azt közli 
az intézmény vezetővel, akkor a lemondása jogszerűtlen lenne. Ezt tudomásul kell venni, nem csak ez 
volt a levélbe leírva, én nagyon sajnálom Nagy Jószef Ödön képviselő társamat, hogy a polgármester 
úrnak a levelét nem olvasta el, és nem olvasta el azt a határozati javaslatot, amit döntött a képviselő-
testület. A kettő nem ugyanaz.  

Tóth Dezső polgármester: Én pontosan a képviselő-testület határozati javaslatát küldtem el.
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Buza Lajos képviselő: Nem csak azt, elnézést. Kár, hogy nem hoztam el polgármester úr. A képviselő-
testület  nem  foglalkozott  azzal,  hogy  az  intézményvezetőt,  vagy  melyik  beosztottját,  kit  fog 
alkalmazni  és  hány órába,  csak  azt  döntött,  hogy  milyen  intervallumban  kívánja  működtetni  az 
irodát.

Gebula Béla Ákos képviselő:  Én azt gondolom, hogy egy kicsit  most már eltértünk a témától és 
vissza kéne eveznünk abba a mederbe,  hogy egy határozati  javaslat van előttünk, és ez,  ez,  arról 
kellene döntenünk, hogy, hogy ezt fogadjuk-e el, vagy azt a módosító javaslatot, amit én javasoltam, 
hogy szüntessük meg április 1-ével a Tourinform irodát, és ezzel teremtsük meg annak a lehetőségét, 
hogy az állami támogatást föl tudjuk venni a megszűnő álláshellyel kapcsolatban.

Tóth Dezső polgármester: Aljegyző úr.

Dr. Takács László aljegyző: Nem módosító javaslat, hiszen ez van a határozati javaslatban, hogy …

Gebula Béla Ákos képviselő: Ja igen, jó, jó bocsánat, csak kettő van módosító.

Dr. Takács László aljegyző: Ez a két határozati javaslat, a képviselő-testület korábbi határozatának a 
végrehajtása, valószínűleg a befejező lépése, ez az egyik. A másik dolog, amit Gebula képviselő úr, 
amit felvetett, én ahhoz gondolom az kell, hogy, hogy a tárgyalás során megegyezzen a két fél, ha 
erre egyáltalán van jogi  lehetőség,  és  visszavonja az intézményvezető a rendkívüli  lemondását,  a 
képviselő-testület fölmentse, gondolom én.

Tóth Dezső polgármester: Tessék.

Gebula Béla Ákos képviselő: Történt ilyen megbeszélés, természetesen ezek után, nyilván a …

Dr. Takács László aljegyző: De ez most nem új napirend?

Tóth Dezső polgármester: Nem vettük napirendre. De holnap napirendre kerül. Margitka.

Závodni  Lászlóné pénzügyi  vezető:  Igen,  azt  szeretném  mondani,  hogy  azért,  kérem,  hogy  a 
létszámleépítésről  szóló  határozatot  az  állami  támogatás  igénybevételét  teszi  lehetővé,  mindenki 
nagyon jól olvassa ennek, ha egy feladatot megszüntetek, és másképp nem működtetek, akkor semmi 
nem jár. Tehát ez teljesen biztos. Tehát ha én bezárok egy intézményt, és a feladatát nem fogom ellátni 
más  formába,  akkor  se  egyre,  se  kettőre,  se  sehány  főre  nem  igényelhetek.  Abba  az  esetbe 
igényelhetek,  létszámot  építek  le,  sajnos  ezt  be  kell  zárni  egy  intézményt,  de  másik  intézmény 
ugyanígy elő van terjesztve, ezt a feladatot továbbra is el fogja látni, nem bővített létszámmal. Jelen 
esetben itt,  ennek a  határozati  javaslatok előkészítésével,  lehetséges  1  főnek a felmentési  ideje  és 
látom, hogy járt-e neki végkielégítése, de ebbe most nem vagyok biztos, tehát a felmentési idejére járó 
bér megvan, visszaigénylése, amennyire a feladatot megszüntetem, semmilyen visszaigénylésre nincs 
lehetőségem. Többször elhangzott a költségvetés tárgyalása során, hogy bármilyen létszámleépítés és 
egyéb  dolog,  aminek  kötelező  törvényi  kifizetési  keretei  vannak,  előfordulhat,  hogy  egyik 
intézménynél sem fog ebben az évben megtakarítást jelenteni, mert igenis ami törvény szerint, jog 
szerint jár, azt ki kell a dolgozók részére fizetnünk. Itt többféle számítás történt a Tourinfom irodánál 
is,  hogy mikor mekkora megtakarítások voltak, ez mindenki előtt ismeretes volt,  és én arra kérek 
mindenkit,  hogy  azt  vegye  tudomásul,  hogy  az  állami  pályázatoknak  nagyon  szigorú  szabályai 
vannak, el kell hozzá olvasni - szívesen oda adom mindenkinek aki ezt gondolja, tanulmányozza át - 
az biztos, ha feladatot szüntetünk meg, akkor se egy főre, se két főre, sehány főre nem jár állami 
támogatás.

Tóth Dezső polgármester: Tessék parancsolni.
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Dr.  Miljánovits  György képviselő:  egy…kérdés.  Teljesen  egyetértek  Margitkával,  a  lényege  az 
egésznek az, amikor erről beszélgettünk a, itt a különféle létszámcsökkentésről, akkor pontosan csak 
hivatkoztunk erre a kormány határozatra, tehát nyilvánvaló, hogy amikor azt mondjuk, hogy ennek a 
határozatnak a szellemében szeretnénk megvalósítani, akkor nyilvánvaló annak a szellemében kéne 
eljárni, tehát itt most nincs …a kettő között. Mi azt mondtuk, hogy az első lépés az, hogy meg kell 
szüntetni, a további lépéseket a kormány határozathoz kell igazítani. Azért egyetlen gondolatot azért 
had  még,  mondjak  el  és  ez  a  dolog  lényege.  Akárhányszor  döntünk  létszámleépítésről,  azért 
gondoljunk arra, hogy azért emberek, emberek sorsáról, az emberi méltóságot azért tudniillik, azért 
hagyjuk meg ott a helyén, és azért legyen joga valakinek eldöntenie, hogy milyen körülmények között 
akar  egyáltalán  dolgozni,  vagy  nem  akar  dolgozni  ebben  a  városban.  Hát  azért  azt  szeretném, 
hogyha, ha a továbbiakban lehetetlen, tényleg sajnos tudomásul kell venni, hogy létszámleépítésekkel 
kell  foglakoznunk  ebben  az  évben,  mert  ez  a  város  nem  tud  ennyi  munkaerőt  eltartani  ez 
nyilvánvaló, világos mindenki számára, akkor azért ténylegesen ezeket a lépéseket azért az emberi 
méltóság tiszteletben tartásával tegyük meg, az a kérésem.

Dr. Óvári László képviselő: Ehhez annyi hozzáfűzni valóm van, hogy annak idején olyan határozatot 
hozott úgy tudom a testület, hogy megbízza a polgármester urat, a Tourinform iroda vezetőjét és a 
Művelődési Ház vezetőjét, hogy az átszervezéshez szükséges intézkedéseket tegye meg. Erre voltak 
megbízva, de ez nem azt jelenti, hogy a Szörfinének rögtön rendkívüli felmondással kellett volna élni, 
hiszen  semmi  nem  jelenti  azt,  hogy  ő  bármiféleképpen  is  rosszabbul  járt  volna,  ezt  csak 
kiegészítésképpen  mondom.  Azt  viszont  akkor  most  még  egyszer  én  is  összefoglalom,  tehát  ha 
megszüntetjük a Tourinformot, akkor nem is kérhetjük az államtól a felmentésnek a kártalanítását, 
illetve az összegét, tehát csak akkor kérhetjük, hogyha …

Dr. Takács László aljegyző:  Hadd kérjem, beszéljünk a napirendről, kizárólag ez az egyik, a másik az 
előterjesztett  két  határozati  javaslat  alapján,  hogyha  átalakul  a  jogi  megléte,  akkor  igényelhetjük. 
Nemcsak megszüntetjük, hanem egy másik intézmény kereteibe ellátjuk. Tehát a képviselő-testületi 
döntésnek is esetlegesen a pályázatnak megfelelő kétharmadot javasoljuk.

Tóth Dezső polgármester: Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással szavazzon!

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  117/2007  (III.28.) 
számú határozata:

1. Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  határozott, 
hogy  a  Tourinform  iroda  intézményét  2007.  március  31.  napjával  a 
határozat  elválaszthatatlan  mellékletét  képező  megszüntető  okirattal, 
jogutódlással megszünteti. (1. sz. melléklet)

2. A jogutód intézmény Vas Gereben Művelődési  Ház és  Könyvtár  (8130 
Enying, Bocskai u. 1.)

3. A  megszűnő  intézmény  közalkalmazotti  és  egyéb  jogviszonyaiban 
foglalkoztatottak  tekintetében  a  munkáltatói  jogokat  2007.  április  1. 
napjától a Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár vezetője gyakorolja.

4. A  Képviselő-testület  2007.  március  31.  napjával  a  Tourinform  Iroda 
alapításáról  szóló  187/2003.  (VI.30.)  számú  határozatát  hatályon  kívül 
helyezi.

5. A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  Magyar 
Államkincstár Fejér Megyei Területi Igazgatósága felé a Tourinform Iroda 
megszüntetését jelentse.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester
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Tóth Dezső polgármester: 2-es határozati javaslat.

Buza Lajos képviselő: (felolvassa a 2-es számú határozati javaslatot)

Tóth Dezső polgármester: Módosító javaslat, észrevétel? Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon!

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  118/2007  (III.28.) 
számú határozata:

1. Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a Vas Gereben Művelődési  Ház és  Könyvtár 137/1999.(VI.30) 
számú  határozatával  elfogadott  alapító  okiratát  2007.  április  1-i 
hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 

Feladatbővülés miatt az alapító okirat kiegészül a 10. pontban „Az intézmény 
kiegészítő tevékenységei”-vel.

Szakfeladat száma Tevékenységi kör 
63321-5

Utazásszervezés, idegenvezetés
Turisztikai propaganda, tájékoztató és marketing rendszer kialakítása, 
működtetése, melynek során szorosan együttműködik a Magyar 
Turizmus Rt-vel, a Mezőföldi Kistérség önkormányzataival, a 
kistérség vállalkozóival és állampolgáraival, valamint a nyomtatott és 
elektronikus sajtóval.
Közreműködik a kistérség külföldi és hazai kapcsolatainak 
létrehozásában és fejlesztésében. Szálláshely közvetítése. Fénymásolás, 
nyomtatás. Elektronikus levél és fax továbbítása. Programfoglalás. 
Marketing tevékenységgel összefüggő reklámszolgáltatás. Térképek, 
képeslapok árusítása. Helyi rendezvényekre jegyárusítás. Iratok, 
dokumentációk tartós lefűzése, spirálozása. Bizományosi értékesítés

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az alapító okirat egységes 
szerkezetbe foglalására, valamint a módosítás Magyar Államkincstár 
Fejér Megyei Igazgatósága részére történő jelentésére.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth Dezső polgármester

2.4 A „19 fős bentlakások szociális intézmény” működtetése

Buza Lajos képviselő ismerteti a határozati javaslatot.

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

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  119/2007 
(III.28.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy  a  „19  fős  tartós  bentlakásos  szociális  intézményt”  ápolást-
gondozást nyújtó ellátásként kívánja üzemeltetni.

Felkéri  az  Egyesített  Szociális  Intézmény  vezetőjét  az  ellátás 
működésének engedélyeztetésével kapcsolatos ügyeket intézze.

Határidő: folyamatos
Felelős: Szabó Jánosné ESZI vezető

Tóth Dezső polgármester

2.5 A 2007. évi költségvetési rendeletben meghatározott közvetett támogatások

Buza Lajos képviselő ismerteti a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot.

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

A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal az Enying Város Önkormányzatának 2007.  
évi  költségvetéséről  szóló  7/2007.  (III.  05.) számú  rendeletének  módosításáról  jelen  
jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét képező 9/2007. (III.30.) számú rendeletet alkotja.

2.6 Tájékoztató a 2007. március 21-i pénzügyi ülésen hozott saját hatáskörű döntésekről

Buza  Lajos képviselő tájékoztatja  a  képviselő-testületet  a  Pénzügyi  Bizottság március  21-i  ülésén 
hozott, mellékletben felsorolt döntéseiről.

A képviselő-testület a tájékoztatást szavazás nélkül tudomásul vette.

Tóth Dezső polgármester 14.08-kor szünetet rendel el.

Szünet 14.08-14.20-ig

3. Településfejlesztési Bizottság előterjesztései
3.1 Szemünk Fénye Program bemutatása

Tóth  Dezső polgármester  felkéri  Bíró  Attila  Károly  képviselőt,  a  Településfejlesztési  Bizottság 
elnökét, hogy ismertesse a bizottság előterjesztéseit.

Bíró Attila Károly képviselő ismerteti a Szemünk Fénye Programmal kapcsolatos előterjesztést és a 
határozati javaslatot.

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

A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  120/2007  (III.28.) 
számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
megbízza az S & S Kft.-t (Gyomaendrőd, Bajcsy u. 82.) a világítási és fűtési 
rekonstrukció  kiépítésével  kapcsolatos  árajánlat  elkészítésével,  az 
önkormányzat tulajdonában lévő alábbi intézményekre vonatkozóan:
- Ady Endre u. 38. Okmányiroda
- Bocskai u. 1. Vas Gereben Művelődési Ház
- Kossuth u. 22. Építésügyi Hatóság épülete
- Kossuth u. 26. Polgármesteri Hivatal
- Kossuth u. 45. Vas Gereben Könyvtár
- Szabadság tér 3. Egyesített Szociális Intézmény
- Vas Gereben u. 3. Enying Város Szolgáltató Intézménye
- Juhász Gy. u. 34. Kabókapusztai Művelődési Ház
- Petőfi u. 12. Bocsor István Gimnázium
- Kossuth u. 55. Török Bálint Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
- Óvodák

Vas Gereben u. 1.
Kossuth u. 25.
Fő u. 61/a.

- Vas Gereben u. 8. Városi Bölcsőde

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester

3.2 A Venturi Mérnöki Vállalkozási Kft. vállalkozási szerződésének megvitatása

Bíró Attila Károly képviselő ismerteti az előterjesztést és az erre vonatkozó első határozati javaslatot.

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

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  121/2007  (III.28.) 
számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,  hogy 
az Enying Város Önkormányzata  (8130 Enying, Kossuth u.  26.  szám alatti 
székhelyű, képviseli: Tóth Dezső polgármester), mint megrendelő, valamint a 
VENTURI  Mérnöki  Vállalkozási  Kft.  (8200  Veszprém,  Móra  F.  u.  6.  szám 
alatti székhelyű, képviseli: Gál Zoltán üv. igazgató), mint vállalkozó között 
2003.  szeptember  2.  napján  323.  munkaszámon,  Enying  Város 
szennyvízcsatorna  hálózat  és  szennyvíztisztító  telep  megvalósíthatósági 
tanulmánya, vízjogi korszerűségi felülvizsgálata, valamint a megvalósítással 
kapcsolatos közbeszerzési eljárás lebonyolítása tárgyában létrejött vállalkozói 
szerződés módosításáról rendelkező 6. számú melléklet tartalmával egyetért.
Felhatalmazza a polgármestert a 6. számú melléklet aláírására.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester
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Bíró Attila Károly képviselő ismerteti a Venturi Kft. szerződésével kapcsolatos második határozati 
javaslatot.

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

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  122/2007  (III.28.) 
számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
VENTURI  Mérnöki  Vállalkozási  Kft.  (8200  Veszprém,  Móra  F.  u.  6.  szám 
alatti székhelyű, képviseli: Gál Zoltán üv. igazgató) által benyújtott, Enying 
Város szennyvízcsatorna hálózat I. ütem és szennyvíztisztító telep kivitelezési 
munkáinak  műszaki  lebonyolítására  vonatkozó,  336.  munkaszámú 
szerződéstervezet aláírását- az alábbi feltételekhez köti:
vállalkozó  az  építési  kivitelezés  megkezdését  követően,  a  szerződésben 
vállalt és a ténylegesen elvégzett munkák függvényében kiállított teljesítési 
igazolás  elfogadását  követően  nyújthat  be  rész-számlát  naptári 
negyedévenként a szerződéstervezet 3.2. pontja szerinti bontásban.
E  feltételek  teljesülése  esetén  felhatalmazza  a  polgármestert  a  szerződés 
aláírására.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester

3.3 Mikó  Ferenc  és  Mikó  Liane  Edit  kérelme  az  enyingi  0118/6  és  0120/1  hrsz-ú  ingatlanokra 
vonatkozóan

Bíró Attila Károly képviselő ismerteti az előterjesztést és az erre vonatkozó első határozati javaslatot.

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

A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  123/2007  (III.28.) 
számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,  hogy 
az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  0120/1  hrsz-ú,  88104  m2  nagyságú, 
szántó művelési ágú ingatlan egy részét – az enyingi 0118/4 hrsz-ú ingatlan 
vonala alatti területet – értékesíti Mikó Ferenc és Mikó Liane Edith Enying, 
Mikó tanya 1. szám alatti lakosok részére 25.000,-Ft/Ak áron.
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására az ingatlan 
megosztását követően.
Az ügyvédi és földmérő díjak a vevőt terhelik.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester
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Bíró Attila Károly képviselő ismerteti a témával kapcsolatos második határozati javaslatot.

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

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  124/2007  (III.28.) 
számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,  hogy 
területarányos cserét biztosít Mikó Liane Edith 8130 Enying, Mikó tanya 1. 
szám alatti lakos részére azért, hogy Mikó Liane Edith a tulajdonában lévő 
enyingi 0118/2 hrsz-ú ingatlanból 9412 m2  nagyságú, a szennyvízvezetéshez 
szükséges  területet  biztosítja  az  önkormányzat  részére.  Ezért  az 
önkormányzat a tulajdonában lévő enyingi 0118/6 hrsz-ú ingatlant felajánlja 
Mikó Liane Edith 8130 Enying, Mikó tanya 1. szám alatti lakos részére.
Felhatalmazza a Polgármestert a csereszerződés elkészíttetésére és aláírására.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester

 
3.4 Sebességmérő berendezés bemutatása

Bíró Attila Károly képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

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

A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  125/2007  (III.28.) 
számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő–testülete úgy határozott, hogy a 
jelenlegi  költségvetés  ismeretében  nem  tud  sebességmérő  berendezés 
finanszírozására pénzt biztosítani.

3.5 Az Enying, Rákóczi u. 3. szám alatti ingatlan felmérése

Bíró Attila Károly képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

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

A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  126/2007  (III.28.) 
számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő–testülete úgy határozott,  hogy 
hozzájárul  ahhoz  –  tekintettel  az  alacsony  bérleti  díjra  -  hogy  a  Pro 
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Rehabilitáció Foglalkoztató Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. az ÁNTSZ 2007. 
február 23-án kelt levelében foglaltakat saját költségén alakítsa ki.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester

3.6 Raffael József 2415 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó kérelme

Bíró Attila Károly képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

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

A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  127/2007  (III.28.) 
számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő–testülete úgy határozott, hogy a 
tulajdonában lévő  enyingi 2415 hrsz-ú, 1314 m2  nagyságú, kivett beépítetlen 
terület  művelési  ágú,  valóságban  Enying,  dr.  Belák  S.  utcában  található 
ingatlant  haszonbérbe adja Raffael  József  Enying,  dr.  Belák S.  u.  13.  szám 
alatti lakos részére 2007. december 31. napjáig. A 2007. évre vonatkozó bérleti 
díjat 3.975,-Ft összegben állapítja meg.

Felkéri  a  polgármestert  a  haszonbérleti  szerződés  elkészíttetésére  és 
aláírására.

Határidő: 2007. április 30.
Felelős: Tóth Dezső polgármester

3.7 Farkas Roland Enying, Dózsa Gy. u. 49/a. szám alatti lakos cserekérelme

Bíró Attila Károly képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Dr. Takács László aljegyző javasolja, hogy legyen kiegészítve a határozat, a beépítési kötelezettség 
biztosítására, visszavásárlási jogot szerepeltessék.

Tóth Dezső polgármester kéri, hogy aki a módosított határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon.

A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  128/2007  (III.28.) 
számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,  hogy 
Farkas Roland Enying, Dózsa Gy. u. 49/a. szám alatti lakos részére értékesíti 
az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  enyingi  1690/2  hrsz-ú,  1025  m2 

nagyságú,  kivett  beépítetlen  művelési  ágú  ingatlant,  mely  a  valóságban 
Enying, Madarász utcában található bruttó 1.353.000,-Ft összegért az alábbi 
feltételekkel:
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− a vételárba beszámítja a 2006. augusztus 14-én kelt adásvételi szerződés 
aláírásakor befizetett 1.236.680,-Ft összeget,

− a fennmaradó 116.320,-Ft  összeget  az enyingi  1690/2 hrsz-ú ingatlanra 
vonatkozó adásvételi szerződés aláírásakor köteles a vevő megfizetni,

− az  enyingi  2754/10  hrsz-ú  ingatlanra  történő  bejegyzés  –  tulajdonjog 
fenntartással történő eladás - töröltetésének költsége a vevőt terheli,

− a földmérői és az ügyvédi költségek a vevőt terhelik,
− vevő az  ingatlant  köteles  5  éven  belül  beépíteni,  ellenkező  esetben  az 

Önkormányzatnak visszavásárlási joga van.

Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

Határidő: 2007. július 31.
Felelős: Tóth Dezső polgármester

3.8 Botos Sándor bérleti díj csökkentési kérelme

Bíró Attila Károly képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

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

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  129/2007  (III.28.) 
számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
Botos Sándor Balatonbozsok, Fő u. 52. szám alatti lakos 2006. januárjában 
haszonbérbe  vett  enyingi  0194/6,  0196/2,  0199,  0242/3,  0242/4  hrsz-ú 
ingatlanok  használatára  vonatkozó  bérleti  díjat  2007.  évre  429.244,-Ft 
összegben állapítja meg.
Felhatalmazza  a  polgármestert  a  haszonbérleti  szerződés  módosításának 
aláírására.

Határidő: 2007. április 30.
Felelős: Tóth Dezső polgármester

3.9 Horváth János az enyingi 0194/3 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi kérelme

Bíró Attila Károly képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

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

A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  130/2007  (III.28.) 
számú határozata:
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Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
az önkormányzat tulajdonában lévő enyingi 0194/3, 0194/6, 0196/2, 0199, 
0242/3 és a 0242/4 hrsz-ú ingatlanokat jelenleg nem kívánja értékesíteni.

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

3.10Az Enying, Szabadság tér 5. szám alatti ingatlan tulajdonviszonyának rendezése

Bíró Attila Károly képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Dr. Takács László aljegyző megkérdezi, hogy az ingatlan átadása mikor, milyen feltételekkel, milyen 
módon, milyen jogcímen, mennyiért fog megtörténni? Véleménye szerint ilyen formában a határozat 
végrehajthatatlan az Önkormányzat számára.

Dr.  Lelkes  Ákos képviselő  elmondja,  hogy  régebben  már  hozott  a  képviselő-testület  erre  az 
ingatlanra vonatkozó határozatot, a jelenlegi javaslat ennek teljesen ellentmond, ebből következően a 
javaslatban szerepelnie kellene, hogy az előző határozat hatályát veszti.

Dr. Óvári László képviselő véleménye szerint a jelenleg ott lakók elhelyezéséről, a Vöröskeresztről, 
irattárról is határozni kellene.

Dr. Takács László aljegyző elmondja, hogy kérdéses az is, hogy mi az átadás jogcíme. Ingyen nem 
tudja az önkormányzat  átadni az ingatlant  az áfa miatt.  Elmondja,  hogy a régebbi  megállapodás 
tervezet az egyháznak nem felelt meg.

Dr. Lelkes Ákos képviselő javasolja, hogy akkor döntsön a képviselő-testület,  ha már kidolgozott 
javaslat van.

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy az ott lakó házaspárral történt megállapodás szerint, április 
30-ig lakhatnak az ingatlanban.

Dr. Óvári László képviselő javasolja, hogy az ügyben hozott korábbi határozatot helyezzék hatályon 
kívül, és akkor döntsenek, ha már döntési helyzetben lesznek, és minden részlet tisztázódott.

Dr.  Lelkes  Ákos képviselő  javasolja,  hogy a  korábbi  határozat  maradjon  érvényben,  mert  akkor 
legalább van az önkormányzatnak érvényes döntése. Ha már lesz korrekt, megalapozott határozati 
javaslat az üggyel kapcsolatban, és azt elfogadják, akkor helyezzék csak hatályon kívül a korábbi 
döntést.

Buza Lajos képviselő javasolja, hogy dr. Takács László aljegyző által felvetett kérdéseket következő 
ülésén a Településfejlesztési Bizottság vizsgálja meg, és egy új előterjesztést nyújtson be a képviselő-
testület elé.

Tóth Dezső polgármester kéri,  hogy aki Buza Lajos módosító javaslatával egyetért,  kézfeltartással 
szavazzon.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  131/2007  (III.28.) 
számú határozata:
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Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
felkéri  a  Településfejlesztési  és  Környezetvédelmi  Bizottságot,  hogy  az 
önkormányzat  tulajdonában  lévő  enyingi  1467/2  hrsz-ú,  valóságban 
Enying,  Szabadág  tér  5.  szám  alatti  ingatlan  a  Római  Katolikus 
Egyházközség  részére  történő  átadásának részleteit  vizsgálja  meg,  és  az 
erről hozott javaslatát terjessze a képviselő-testület elé.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester 

3.11Fejér Megyei Szent György kórház kérelme a Batthyány kastély déli szárnyának elektromos 
ellátásával kapcsolatban

Bíró Attila Károly képviselő ismerteti az előterjesztést és a kérelemmel kapcsolatos első határozati 
javaslatot.

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

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  132/2007  (III.28.) 
számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
megvizsgálja  a  Batthyány  kastély  déli  szárnyának  felújítása  során 
keletkezett  többlet  vízfelhasználást  és  ennek  érdekében  áttekinti  a  déli 
szárny felújítását követő munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyvet.

Határidő: 2007. május 30.
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Bíró Attila Károly képviselő ismerteti a második határozati javaslatot.

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

A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  133/2007  (III.28.) 
számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
kezdeményezi külön almérő elhelyezését a Batthyány kastély déli szárny 
elektromos  árammal  történő  ellátásával  kapcsolatban,  mellyel  megbízza 
Enying Város Szolgáltató Intézményét.

Határidő: 2007. április 30.
Felelős: Viplak Tibor EVSzI vezetője

3.12A helyi hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata

Bíró Attila Károly képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.
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Tóth  Dezső polgármester  hozzászólás,  kérdés  nem  lévén  kéri,  hogy  aki  a  határozati  javaslattal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  134/2007  (III.28.) 
számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
az előterjesztés mellékletét képező „hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
43.  törvény  37.  §-a  értelmében,  Enying  Város  Hulladékgazdálkodási 
Tervének 2007. évben elkészített beszámolóját és felülvizsgált változatát” a 
szomszédos és az intézkedéssel érintett  települési önkormányzatoknak,  a 
megyei  önkormányzatnak  tájékoztatásul,  valamint  a  környezetvédelmi 
felügyelőségnek véleményezésre megküldi. A felülvizsgálat eredményeiről, 
a  tervezési  területen  végzett  hulladékgazdálkodási  tevékenységről 
tájékoztatja  a  lakosságot,  valamint  a  környezetvédelmi  felügyelőség 
szakmai  figyelembevételével  rendeletben  kihirdeti  a  felülvizsgált  helyi 
hulladékgazdálkodási tervet.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Dr. Takács László aljegyző megköszöni a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak a hulladékgazdálkodási 
terv kidolgozásában végzett munkáját, amivel az önkormányzatnak 2-300 eFt-ot takarítottak meg.

3.13Nyikos István kérelme a parkolóhely biztosítására vonatkozóan

Bíró Attila Károly képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

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

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  135/2007  (III.28.) 
számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
Nyikos István Enying, Kossuth u. 40. szám alatti lakos a tulajdonában lévő 
enyingi  408/4/A/2  hrsz-ú  ingatlan  vendéglátó  egység  működtetéséhez 
szükséges  6  db  parkolóhelyet,  az  enyingi  2309/1  hrsz-ú  úthoz  tartozó 
közterületen (Kinizsi u.) lévő parkolóban biztosít.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester

3.14Kabóka  Kft.,  Horváth  Edit  és  Varga  Péter  kérelme a  Kabókapuszta  övezeti  besorolásának 
módosítására vonatkozóan

Bíró Attila Károly képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.
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Tóth  Dezső polgármester  hozzászólás,  kérdés  nem  lévén  kéri,  hogy  aki  a  határozati  javaslattal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  136/2007  (III.28.) 
számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,  hogy 
hozzájárul az enyingi 080/5 hrsz-ú,  valóságban Kabókapuszta külterületen 
található  ingatlan  üdülő  övezeti  besorolásának  farm  övezeti  besorolására 
történő  módosításához,  valamint  a  módosítást  szerepelteti  a  Rendezési 
Tervben.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Dr. Miljánovits György képviselő 14.34-kor kiment az ülésről, a képviselők létszáma 13 fő

3.15Az  Enying  Településrendezési  terv  módosító  64.  számú  főút  átkelési  szakasz  közterület 
szabályozási tervre vonatkozó javaslatok

Bíró Attila Károly képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

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

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  137/2007  (III.28.) 
számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő–testülete úgy határozott,  hogy 
Enying  Településrendezési  terv  módosító  64.  számú  főút  átkelési  szakasz 
közterület  szabályozási  tervre  vonatkozó  javaslatok  között  szerepelteti  az 
alábbiakat:

Elkerülő út:
• az elkerülő út nyomvonalát továbbra is szerepelteti a rendezési tervben, 

viszont nem a jelenleg hatályos rendezési tervben szereplő nyomvonalon, 
hanem  úgy,  hogy  az  elkerülő  út  a  Kossuth  major  előtt  indul  majd  a 
temetői  öregföldek  mentén  halad  végig  a  tervezett  vasútvonal 
nyomvonalán.  Ezt  követően  keresztül  halad  a  Vasútra,  majd az  Agrár 
dűlő  részen  és  nagy  ívben  kikerülve  Balatonbozsok  településrészt, 
csatlakozik a Kispuszta leágazó környékén a 64. számú úthoz.

Körforgalom:
• szerepeltetését javasolja azzal a kikötéssel, hogy ténylegesen az kerüljön 

kialakításra, amelyiket a későbbi fejlesztések, forgalmi adatok változásai 
indokolnak  (szükség  szerint  egy  vagy  kettő).  Ezen  belül  támogatja  a 
Mátyás  király  utcánál  tervezett  körfogalom  kialakítását,  ezenkívül 
jelzőlámpás kialakítást a Kossuth u. és a Kinizsi utca kereszteződésnél. 
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Lassító sziget:
• lassító szigetek kiépítését szerepelteti az alábbi helyeken:

- település  csatlakozási  pontjainál  (Tehát  a  települést   megközelítő 
utakon)

- balatonbozsoki posta utáni szakaszon 

Parkolóhely:
• támogatja az alábbi parkolóhelyek kialakítását:

- Mikó tanya előtti szakaszon
- Batthyány  kastély  déli  szárny  melletti  területen  –  ami  már  a  kastély 

területe
- Az  enyingi  1475  hrsz-ú  ingatlan  egy  részén  (Hidroglóbus  területének 

csökkentésével.)
- Török Bálint utcában (mindkét oldalon)
- Jelenlegi CBA előtti tömbfeltárásnál
- Könyvtár és az Általános iskola közötti területen
- Posta előtti területen

• nem támogatja az alábbi parkolóhelyek kialakítását
- Bocskai u. és a Deák F. u. közötti szakaszon (Tempo előtti rész)
- CBA területén

Buszmegálló:
• a tervben szerepeltetve legyen az enyingi központi buszmegálló bővítése 

két busz erejéig a Római Katolikus Plébánia oldalán

Kerékpárút:
• támogatja a tervben szereplő útvonalat az alábbi módosításokkal:

- Balatonbozsok településrészen található Tornyos iskola előtt a kerékpárút 
a  Kertalja  utcán  haladna  tovább  és  az  enyingi  290  hrsz-ú,  valóságban 
Balatonbozsok, Fő u. 18. szám alatti ingatlan előtt csatlakozik a 64. számú 
úthoz.

vagy
- támogatja  a  tervben  szereplő  útvonalat,  viszont  ez  esetben  a  Tornyos 

iskola előtti szakaszon az árok lefedése szükséges.

Társasházaknál lévő terület:
- alternatív megoldásokat kérnénk javasolni

Védettség:
- Tinódi Lantos Sebestyén Református Zeneiskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola
- Református Parókia
- Török Bálint emlékkopja

A Rendezési tervben szerepelteti az alábbiakat:
- 140/2006.(V.31.) számú határozatban foglaltakat
- Kabóka  Kft.  kérelmét  az  enyingi  080/5  hrsz-ú  ingatlan  üdülő  övezeti 

besorolásának farm övezeti történő módosítását

3.16Mayer Jánosné ingatlanvételi kérelme

Bíró Attila Károly képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.
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Ifj.  Szabó  Attila képviselő  megkérdezi,  hogy  ingatlanértékesítésnél,  milyen  m2 árak  vannak 
meghatározva? Véleménye szerint ez a jövőben értékesíteni kívánt ingatlanok esetében fontos lenne.

Dr. Miljánovits György képviselő 14.37-kor visszaérkezett az ülésre, a képviselők létszáma 14 fő

Dr. Takács László aljegyző válaszul elmondja, hogy más árak vonatkoznak a belterületi ingatlanokra, 
más a külterületire, mezőgazdasági ingatlanra stb. Megígéri, hogy az árakra vonatkozó határozatokat 
el fogja juttatni a képviselőnek.

Dr. Óvári László képviselő javasolja, hogy a Széchenyi utcában található ingatlanokra is állapítsák 
meg az árakat.

Nagy József Ödön képviselő elmondja, hogy arra a területre a szükséglakások vannak tervezve, ezért 
nincs  rá  ár  megállapítva.  Érvényes  tervek  vannak,  csak  nem  volt  az  önkormányzatnak  eddig 
pályázati forrása a megvalósításra.

Gebula Béla Ákos képviselő elmondja, hogy az ingatlanok értékesítésére, bérletére vonatkozó árakról 
minden képviselő kapott már egy tájékoztató táblázatot.

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

A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  138/2007  (III.28.) 
számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
tulajdonában lévő enyingi 6102 hrsz-ú, 2543 m2  nagyságú és a 6104 hrsz-ú, 
2423  m2  nagyságú,  szántó  művelési  ágú,  valóságban  Enying  Fehérhegyen 
található ingatlanokat bérbe adja Mayer Jánosné Enying, Vas G. u. 37. szám 
alatti  lakos  részére  a  szerződés  aláírásának  napjától  2008.  szeptember  30. 
napjáig. A bérleti díjat 2007. évre vonatkozóan 12.018,-Ft összegben állapítja 
meg.
Felkéri a polgármestert a szerződés elkészíttetésére és aláírására.

A  Képviselő-testület  71/2007.(II.28.)  számú  határozatát  hatályon  kívül 
helyezi.

Határidő: 2007. április 30.
Felelős: Tóth Dezső polgármester

3.17Az  enyingi  537  hrsz-ú,  valóságban  Enying,  Ady  E.  u.  2.  szám  alatt  található  ingatlan 
értékesítésre történő kijelölése

Bíró  Attila  Károly képviselő  ismerteti  az  előterjesztést  és  az  ingatlan  értékesítésére  vonatkozó 
határozati javaslatot.

Buza  Lajos képviselő  elmondja,  hogy  ő  nem  lát  fedezetet  a  költségvetésben  az  okmányiroda 
átköltöztetésére.
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Dr. Takács László aljegyző elmondja, hogy a költözés költségeinek a fedezése a vételárból történne, 
de ezt még a képviselő-testület elé szeretné terjeszteni a későbbiekben. Javasolja, hogy a javaslatot a 
következőkkel  egészítsék  ki:  külön  képviselő-testületi  döntés  alapján  az  önkormányzatot  terhelő 
költözési költség az ingatlan vételárából kerülne fedezésre. 

Tóth Dezső polgármester kéri, hogy aki a módosított határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  139/2007  (III.28.) 
számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
az önkormányzat tulajdonában lévő enyingi 537 hrsz-ú, valóságban Enying 
Ady  E.  u.  2.  szám  alatt  található  jelenleg  okmányirodaként  működő 
ingatlant  kijelöli  értékesítésre.  A  minimális  vételárat  Enying  Város 
Önkormányzat  ingatlanvagyon  kataszterében  megállapítottak  szerint 
határozza meg. 
Az  okmányiroda  átköltöztetésének  a  Belügyminisztérium  által  vállalt 
költségen felüli része, külön  képviselő-testületi döntés alapján az ingatlan 
vételárából kerül fedezésre.
Az  ingatlan  vételárát  az  önkormányzat  településfejlesztési  célokra 
elsősorban  engedélyezési  tervek  és  pályázati  önrészek  finanszírozására 
kívánja fordítani.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Bíró  Attila  Károly képviselő  ismerteti  az  ingatlan  értékesítésével  kapcsolatos  rendeletmódosító 
javaslatot.

Tóth  Dezső polgármester  kéri,  hogy  aki  a  rendeletmódosító  javaslattal  egyetért,  kézfeltartással 
szavazzon. 

A Képviselő-testület  13 igen szavazattal,  1  ellenszavazattal,  tartózkodás  nélkül  Enying Város 
Önkormányzatának  az  önkormányzat  vagyonáról  és  a  vagyonnal  való  gazdálkodás 
szabályairól szóló  5/2003.  (II.  27.) számú  rendeletének  módosításáról,  jelen  jegyzőkönyv 
elválaszthatatlan mellékletét képező 10/2007. (III.30.) számú rendeletet alkotja.

3.18A decentralizált  helyi  önkormányzati  fejlesztési  támogatási  programok előirányzataiból  az 
önkormányzat fejlesztéseihez nyújtható TEKI és CÉDE támogatásokra benyújtandó pályázatok

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

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

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  140/2007  (III.28.) 
számú határozata:
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Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
a TEKI-ben szerepelteti a településen lévő önkormányzati  tulajdonú utak 
állagmegóvását.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Bíró Attila Károly képviselő ismerteti a témához kapcsolódó második határozati javaslatot.

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

A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  141/2007  (III.28.) 
számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
a CÉDE-ben szerepelteti az alábbiakat:
- többfunkciós munkagép beszerzését (Fadroma kiváltását)
- Városi Bölcsőde héjazat cseréjét
- Bocsor István Gimnázium héjazat cseréjét

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester

3.19A Kossuth u.  29.  számú ingatlanon található  irodára  (Tourinform iroda)  vonatkozó bérleti 
kérelem

Bíró Attila Károly képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

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

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  142/2007  (III.28.) 
számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
a tulajdonában lévő enyingi 1329 hrsz-ú, valóságban Enying, Kossuth u. 29. 
szám alatti  volt  Tourinform iroda épületét  bérbe kívánja adni  és  ezért  a 
bérbeadás érdekében pályázati eljárást folytat. 
A minimális bérleti díjnak 1000,-Ft/m2 egységárat állapít meg.
Az  irodaépület  kereskedelmi  és  szolgáltató  tevékenység  céljára  adható 
bérbe.  A  további  feltételek  külön  tárgyalás  ás  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.

Határidő: folyamatos.
Felelős: Tóth Dezső polgármester
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3.20A Fő út 61/c szám alatti helyiség (balatonbozsoki posta) bérleti kérelme

Bíró Attila Károly képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

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

A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  143/2007  (III.28.) 
számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
a  tulajdonában  lévő  enyingi  86/2  hrsz-ú,  valóságban  Enying-
Balatonbozsok, Fő u. 61/c. szám alatti épületben található 29 m2  nagyságú 
üresen álló épületrészt bérbe kívánja adni és ezért a bérbeadás érdekében 
pályázati eljárást folytat. 
A minimális bérleti díjnak 1000,-Ft/m2 egységárat állapít meg. 
Az épületrész kereskedelmi és szolgáltató tevékenység céljára adható bérbe. 
A 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.

Határidő: folyamatos.
Felelős: Tóth Dezső polgármester

4. Oktatási-, Kulturális és Sportbizottság előterjesztései
4.1 Az Önkormányzati Minőségirányítási Program függelékének elfogadása

Gebula Béla Ákos képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

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

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  144/2007  (III.28.) 
számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
az  önkormányzat  közoktatási  intézményhálózatának  ellenőrzési  és 
értékelési rendszerét – mely az Önkormányzati Minőségirányítási Program 
függeléke lesz – a melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

4.2 Közoktatási intézmények alapító okiratának módosítása
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Gebula  Béla  Ákos képviselő  ismerteti  a  Bocsor  István  Gimnázium  alapító  okiratára  vonatkozó 
határozati javaslatot.

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

A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  145/2007 
(III.28.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy módosítja a Bocsor István Gimnázium alapító okiratát.

Az alapító okirat 10. pontja az alábbiak szerint változik:

Az  intézmény  tevékenységi  körei  közül  szakfeladat  rend  változás 
miatt  törlésre  kerül  a  „75176-8  Intézményi  vagyon  működtetése” 
feladat.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Gebula  Béla  Ákos képviselő  ismerteti  a  Török  Bálint  Ált.  Iskola  alapító  okiratára  vonatkozó 
határozati javaslatot.

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

A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  146/2007 
(III.28.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy módosítja a Török Bálint Általános Iskola alapító okiratát.

Az alapító okirat 13. pontja az alábbiak szerint változik:

Az  intézmény  tevékenységi  körei  közül  szakfeladat  rend  változás 
miatt  törlésre  kerül  a  „75176-8  Intézményi  vagyon  működtetése” 
feladat.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Gebula  Béla  Ákos képviselő  ismerteti  a  Szirombontogató  Óvoda  alapító  okiratára  vonatkozó 
határozati javaslatot.

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

A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  147/2007 
(III.28.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy módosítja a Szirombontogató Óvoda alapító okiratát.

Az alapító okirat 12. pontja az alábbiak szerint változik:

Az  intézmény  tevékenységi  körei  közül  szakfeladat  rend  változás 
miatt  törlésre  kerül  a  „75176-8  Intézményi  vagyon  működtetése” 
feladat.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester

4.3 Testvér-települési tevékenységgel kapcsolatos pályázati anyag megismerése

Gebula  Béla  Ákos képviselő  tájékoztatja  a  képviselő-testületet  az  Európa  Állampolgárokért 
2007-2013 Programmal kapcsolatos bizottsági döntésről.

A képviselő-testület a tájékoztatást szavazás nélkül tudomásul vette.

4.4 Tájékoztató a 2006. május 31-i országos kompetenciamérés eredményéről

Gebula  Béla  Ákos képviselő  tájékoztatja  a  képviselő-testületet  a  2006.  május  31-i  országos 
kompetenciamérés eredményével kapcsolatos bizottsági döntésről.

A képviselő-testület a tájékoztatást szavazás nélkül tudomásul vette.

4.5 Javaslat az összevont Pénzügyi és OKS bizottsági ülés időpontjára (tájékoztató) 

Gebula Béla Ákos képviselő tájékoztatja a képviselő-testületet a Pénzügyi Bizottság és az Oktatási-, 
Kulturális és Sportbizottsági összevont ülésének tervezett időpontjáról.

Dr. Takács László aljegyző elmondja,  hogy a jegyzőkönyv alapján a hivatalnak meg kellett volna 
kérnie az árajánlatot a szakértőtől, de az Oktatási Bizottság elnökével történt egyeztetés alapján az 
átvilágítást  nem  lehet  még  elvégezni,  hiszen  nem  tudják,  hogy  mire  vonatkozóan  kérjék  az 
intézmények átvilágítását. Az összevont ülésre a szakértői névjegyzéket a bizottságok rendelkezésére 
bocsátják, és a két bizottság eldönti, hogy kitől kér árajánlatot. 

Dr.  Óvári  László képviselő  megkérdezi,  hogy  ha  Magyarországon  élünk,  miért  nem  a  magyar 
anyanyelvet használjuk, például a kompetenciamérés szó helyett?

Mohai Istvánné  képviselő elmondja, hogy a kompetenciamérés a központilag meghatározott neve 
ennek a mérésnek.

Buza Lajos képviselő javasolja, hogy kezdeményezzék a Minisztériumban is a magyar elnevezések 
használatát.

5. Enying Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
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Dr.  Takács  László  aljegyző  elmondja,  hogy a  testületi  ülés  előtt  kiosztásra  került  –  a  képviselő-
testület által már a hétfői napon megvitatott módosításokat tartalmazó – új, egységes Szervezeti és 
Működési  Szabályzat  tervezet.  A tervezetben  történt  még pár  változtatás,  amelyeket  a  margónál 
függőleges  vízszintes  vonallal,  illetve  vastagon  szedett  dőlt  betűkkel  jelöltek.  Javasolja,  hogy  a 
változásokat sorra nézzék át.

Dr.  Óvári  László képviselő javasolja,  hogy mindenki tanulmányozza át otthon, és a holnapi,  29-i 
rendkívüli testületi ülésen tárgyalják.

Nagy József Ödön képviselő elmondja, hogy a rendkívüli ülésnek megvan már a napirendi pontja.

Dr.  Óvári  László képviselő  javasolja,  hogy  akkor  a  következő  rendes  ülésen  tárgyalják,  mert  a 
tervezet áttanulmányozásához nyugalomra van szükség.

Buza  Lajos képviselő  elmondja,  hogy  a  képviselő-testület  március  31-ig  köteles  az  SzMSz-t 
átvizsgálni.

Dr. Takács László aljegyző megjegyzi, hogy az átvizsgálás megtörtént határidőre.

Nagy József Ödön képviselő elmondja,  hogy ő a szünetben átnézte a tervezetet,  és semmi olyan 
változtatást nem talált benne, amiről ne tudtak volna.

Dr.  Lelkes  Ákos képviselő  kéri,  hogy Dr.  Óvári  László  javaslatáról  szavazzanak,  mely  szerint  a 
holnapi rendkívüli ülésen tárgyalják meg az SzMSz módosításait. 

Tóth Dezső polgármester  kéri,  hogy aki  a  napirend módosító  javaslattal  egyetért,  kézfeltartással 
szavazzon.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a módosító javaslatot nem fogadta el.

Dr. Takács László  aljegyző sorra ismerteti a tervezetben megjelölt módosításokat és a módosítások 
okait.

Buza  Lajos képviselő  javasolja,  hogy  a  17.  §  (5)  bekezdésében  csak  a  polgármester  és  a  jegyző 
szerepeljenek, mint hitelesítők. 

Tóth Dezső polgármester kéri, hogy aki a módosító javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 8 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot nem fogadta el.

Nagy József Ödön képviselő megjegyzi, hogy a 24. § (1) bekezdés d.) pontjánál rosszul szerepel a 
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság létszáma, a létszám nem 5 fő, hanem 7.

Buza Lajos képviselő megkérdezi, hogy miért a Pénzügyi Bizottság hatáskörébe került a 25. § (6) 
bekezdésében meghatározott feladatkör?

Dr. Takács László  aljegyző elmondja, hogy ez a feladat igazán egyik bizottsághoz sem köthető, de 
mivel a vagyonnyilatkozatok kezelésének feladata a Pénzügyi Bizottsághoz tarozik, így került ez a 
feladat is oda.

Gebula Béla Ákos képviselő javasolja,  hogy a képviselő-testület  2  alpolgármestert  választhasson, 
vagyis a 31. § ennek megfelelően legyen módosítva.

Tóth Dezső polgármester kéri, hogy aki a módosító javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a módosító javaslatot nem fogadta el.

Dr. Miljánovits György képviselő megkérdezi, hogy nincs-e ellentmondás a 30. § (5) bekezdés e.) 
pontja és a 31. § (2) bekezdése között?

Dr. Óvári László képviselő elmondja, hogy abban az esetben, ha szabadságra megy a polgármester, 
az alpolgármestert ugyanolyan jogok illetik meg, vagyis akkor önállóan dolgozik. 

Buza Lajos képviselő jogosnak tartja a tervezetben meghatározott e.) pontot, abban az esetben, ha a 
polgármester  szabadságra  megy,  egyeztetnie  kell  az  alpolgármesterrel,  vagyis  egyéb munkáltatói 
jogkört gyakorol.

Dr. Miljánovits György képviselő véleménye szerint a polgármester az alpolgármester fölött nem 
gyakorol  egyéb  munkáltató  jogokat,  a  társadalmi  megbízatásban  lévő  alpolgármester  nem 
alkalmazottja a hivatalnak.

Nagy József Ödön képviselő egyetért dr. Miljánovits György képviselővel, vagyis ha nem főállású az 
alpolgármester, hanem társadalmi megbízatású, akkor nincs munkakapcsolatban a polgármesterrel.

Dr. Takács László aljegyző elmondja, hogy dr. Miljánovits György indítványával egyetért, és ennek 
következtében az e.) pontból kihúzásra kerül az „alpolgármester” szó.

Tóth Dezső polgármester – több hozzászólás, kérdés nem lévén – kéri, hogy aki a teljes, módosított 
Szervezeti és Működési Szabályzattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
 

A  Képviselő-testület  10  igen  szavazattal,  3  ellenszavazattal,  1  tartózkodással  Enying  Város 
Önkormányzatának  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló, jelen  jegyzőkönyv 
elválaszthatatlan mellékletét képező 11/2007. (III.30.) számú rendeletet alkotja.

6. Az önkormányzat  vagyonáról  és  a  vagyonnal  való  gazdálkodás  szabályairól  szóló  rendelet 
módosítása

Dr. Takács László aljegyző ismerteti a rendelet módosító javaslatot.

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

A Képviselő-testület  13 igen szavazattal,  ellenszavazat nélkül,  1 tartózkodással  Enying Város 
Önkormányzatának  az  önkormányzat  vagyonáról  és  a  vagyonnal  való  gazdálkodás 
szabályairól szóló  5/2003.  (II.  27.) számú  rendeletének  módosításáról  jelen  jegyzőkönyv 
elválaszthatatlan mellékletét képező 12/2007. (III.30.) számú rendeletet alkotja.

Tóth Dezső polgármester több hozzászólás nem lévén, megköszöni a televízió nézők figyelmét 
és 15.23-kor a nyílt ülést bezárja.

Enying, 2007. április 10.

Tóth Dezső Dr. Takács László
    polgármester   aljegyző

35



        Mohai Istvánné     Nyikos István
      hitelesítő         hitelesítő
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