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Jelezte távolmaradását: Gebula Béla Ákos, Vajda Balázs képviselık 
 
Nem jelezte távolmaradását:  Buza Lajos képviselı 
 
 
Dr. Pintér György polgármester köszönti a megjelenteket és a rendkívüli nyílt ülést 15.04 
órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselık határozatképes számban megjelentek, 
létszámuk 6 fı. A jegyzıkönyv hitelesítésére javasolja Nyikos István és Dr. Lelkes Ákos 
képviselıket. Kéri, hogy aki a hitelesítık személyével egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Nyikos István és Dr. 
Lelkes Ákos képviselıket elfogadta. 
 
A jegyzıkönyv vezetésére felkéri Vassné Zsemberi Katalint. Ismerteti a meghívóban szereplı 
napirendet. Módosító javaslat nem lévén kéri, hogy aki a napirend elfogadásával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.   
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta. 
 
N a p i r e n d: 
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Nyílt ülés  
 

1.) Kiadáscsökkentı intézkedések 
 
2.) Boróka Alapítvány tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme 

 
 
1.) Kiadáscsökkentı intézkedések 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy a rendkívüli ülés azért került összehívásra, 
mert olyan likviditási helyzet állt elı az önkormányzatnál, hogy már a béreket is nagy 
nehézségek árán tudták kifizetni. A testület korábban is tett lépéseket a költségvetés 
csökkentésére, de sajnos az eddig meghozott intézkedések nem voltak elegendıek, jelenleg 
120 millió Ft a hiány, amelyet, ha nem tudnak még tovább csökkenteni, akkor semmilyen 
hitelt nem fognak kapni. Tárgyalásokat kezdeményeztek a Református Egyházzal azzal 
kapcsolatban, hogy amennyiben lehetséges vegyék át a gimnázium mőködtetését, de ehhez a 
megye hozzájárulására is szükség lett volna, amelyet sajnos  nem kaptak meg. Az 
elıterjesztett határozati javaslatok mindegyik intézményt érintik, de leginkább a Szolgáltató 
Intézményt és az iskolát. Az iskolai pedagóguslétszám csökkentésére azért született javaslat, 
mert az elmúlt években 185 fıvel csökkent a gyereklétszám, ennek megfelelıen kell 
csökkenteni a pedagógus létszámot is. Az iskolaigazgató az egyeztetések során 5-6 fıs 
csökkentést javasolt, de a számok mégis 9 fıs létszámleépítést tesznek indokolttá, ami 22 
millió Ft-os megtakarítást eredményez. Elmondja továbbá, hogy a másik határozati javaslat a 
Szolgáltató Intézményre vonatkozik, amely nem kötelezı feladatokat lát el, illetve az 
intézményvezetı helyettesi státuszokat szüntetik meg. Ezek a változtatások a 2012-es évben 
fognak megtakarítást eredményezni, de már most kell dönteni ezekben a kérdésekben, hogy 
a bankokkal tárgyalni tudjanak, és hitelt tudjanak felvenni. Döntésre várnak az ÖNHIKI-vel 
kapcsolatban is, ha ott elegendı támogatást kapnak, akkor még beszélhetnek arról is, hogy 1 
fıt visszavegyenek a Szolgáltató Intézményhez. A javasolt változtatások majdnem 40 millió 
Ft-os csökkentést jelentenek a 2012-es évben. Azt sajnos továbbra sem tudják, hogy az 
önkormányzatok kormányzati finanszírozása milyen módon fog változni, de a jelenlegi 
helyzete az önkormányzatnak olyan, hogy ha a bankok elé nem tesznek le konkrét 
döntéseket, akkor nem fognak újabb hitelt kapni. Ha pedig nem kapnak hitelt, akkor 
csıdhelyzet áll elı, bár reméli, hogy ebbıl a kijelentésébıl nem lesz újsághír. Az 
önkormányzat helyzetét a könyvvizsgáló is leírta a jelentésében. Elmondja továbbá, hogy 
esetükben nem csupán a csıdhelyzetrıl van szó, hanem a csıd miatt veszélyben forog a 
szennyvízberuházás is. Ha a város csıdbe megy, akkor a szennyvízberuházás is bukik, mivel 
az önkormányzat 543 millió Ft erejéig kezességet vállal a Viziközmő Társulat és a bank által 
kötendı szerzıdésben, de ez a szerzıdés nem köttetik meg, ha csıdeljárást jelentenek be. 
Enying jövıjérıl van most szó. Megemlíti, hogy már folynak tárgyalások egy pesti céggel is, 
akik szívesen betelepülnének Enyingre, de ennek a megvalósulása is a csatorna függvénye. 
Kellemetlen, hogy megszorításokat kell tenni, de a kialakult pénzügyi helyzetrıl a jelenlegi 
képviselı-testület tehet a legkevésbé. Ez a pénzügyi helyzet nemcsak Enying problémája, 
hanem a többi településen is hasonló gondokkal küzdenek. Személy szerint ı a csatorna 
megvalósulását nem akarja veszélybe sodorni. Bár a veszély még mindig ott lesz, 
amennyiben a bank mégsem ad hitelt. Reméli azonban, hogy ez nem fordul elı, és 2012-re 
stabilizálni tudják a költségvetést. 
 
Szörfi István jegyzı pontosításul elmondja, hogy az ülést megelızıen a Pénzügyi Bizottság 
ülésén ismertette a bizottsági tagokkal az adósságrendezési eljárási törvényt, miszerint 60 és 
90 napon túli tartozás esetén milyen lehetıségek vannak. Utánanéztek és szerencsére 90 
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napon túli tartozása az önkormányzatnak nincsen. Mindenki értesült már róla, hogy a 
napokban néhány intézménynél kikapcsolták a gázszolgáltatást. Ez ügyben sikerült az 
E.ON-nal megállapodni, felfüggesztették egyelıre az eljárást, és mihelyst nyer az 
önkormányzat az ÖNHIKI-n, ezeket az elmaradásokat kell elsısorban kiegyenlíteni. 
 
Viplak Tibor képviselı jelzi, hogy a Pénzügyi Bizottsági ülésen is elmondta, az elsı 
határozati javaslatot, a Szolgáltató Intézményre vonatkozóan túlzásnak érzi, mivel a 
létszámcsökkentés következtében 9 fı maradna az intézménynél, amely nehéz helyzetet 
teremtene az intézmény mőködésében. Azt kérte a Bizottságtól és a testülettıl is, hogy ezt a 
határozatot módosítsák, a létszámcsökkentés kisebb mértékő legyen. Ez a javaslata a 
harmadik határozati javaslatra is vonatkozik. Megjegyzi továbbá, hogy ezeknek a 
változtatásoknak a hatása 2012-ben fog csak jelentkezni, és várhatóan 2012-re más jellegő 
állami finanszírozása lesz az önkormányzatoknak. Ez talán a városra vonatkozóan is 
kedvezı változásokat eredményez majd. Kéri, hogy ne essenek túlzásba a létszámcsökkentés 
terén, számára fontos lenne, ha legalább néhány fıt megtarthatna.  
 
Méreg János alpolgármester elmondja, hogy a javasolt változtatások 40 millió Ft 
megtakarítást jelentene az önkormányzat számára. Pénzügyi Bizottsági ülésen is kérte, hogy 
ha valakinek jobb javaslata van, akkor terjessze elı.  
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, tudvalevı hogy a 90-es évektıl kezdıdıen az 
önkormányzatok finanszírozása fokozatosan csökkent, ezzel kapcsolatban sok jóra most sem 
számíthatnak. Ha mégis pozitívan változna és lecsökkenne a költségvetési hiány 80 millió Ft-
ra, akkor sem jelentene megoldást. A banknak tényeket és konkrét döntéseket kell 
felmutatni, a bank azokat a döntéseket fogja kérni, amelyeket a testület meghozott a 
költségvetés rendezése érdekében. A csatorna-beruházás pedig egy olyan projekt, amelynél 
bármi elıfordulhat, és nem biztos, hogy az önkormányzatnak kellene finanszírozni a 
megvalósulást. Véleménye szerint 2013. decemberéig a csatornázásról fog szólni minden az 
önkormányzatnál, ennek a projektnek a pénzügyi fedezetét kell biztosítaniuk. Emellett a 
könyvvizsgáló is azt emelte ki, hogy amennyiben nem lát konkrét döntéseket a költségvetés 
rendezésére vonatkozóan, semmilyen hitelfelvételi szerzıdést nem ír alá. Még az is lehet, 
hogy a jelenlegi döntések sem lesznek elegendıek a hitelfelvételhez. Több kérdés, 
hozzászólás nem lévén kéri, hogy szavazzanak a javaslatokról. Ismerteti az elsı határozati 
javaslatot. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
183/2011. (VI. 02.) számú határozata: 
 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy  
 
1. Enying Város Szolgáltató Intézménye gazdálkodási jogkör 
alapján történı besorolása 2011. október 1. napjától: önállóan 
mőködı, elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı 
költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait Enying 
Város Polgármesteri Hivatala szervezeti egysége útján látja el; 
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2. Enying Város Szolgáltató Intézménye költségvetési 
létszámkeretét 2011. október 1. napjától 5 fıvel csökkentett 
létszámban állapítja meg. Az intézményben a jogszabály szerint 
nem kötelezı helyettesi státuszokat – intézményvezetı 
helyettes, gazdasági vezetı –, továbbá 1 munkaügyi ügyintézı, 
1 pénzügyi ügyintézı és 1 gázszerelı státuszt megszünteti. 
 
3. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a döntésbıl és a 
feladatellátás változásból eredı okiratok, alapdokumentum és 
jogszabály-módosítást készítse elı és terjessze a Képviselı-
testület elé.  
 
Határidı:  

1. pont tekintetében: 2011. október 1. 
2. pont tekintetében: a munkáltatói intézkedések 

megtételére 2011. június 20. 
3. pont tekintetében: 2011. június 30. 

 
Felelıs: 
 Dr. Pintér György polgármester 
 Szörfi István jegyzı 
 Viplak Tibor EVSZI vezetı             

 
 
Dr. Pintér György polgármester ismerteti a második határozati javaslatot, kéri, hogy aki a 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
184/2011. (VI. 02.) számú határozata: 

 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az Egyesített Szociális Intézmény, a Herceg 
Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola, a 
Szirombontogató Óvoda és a Vas Gereben Mővelıdési Ház és 
Könyvtár intézményekben 2011. július 1. napjától a jogszabály 
szerint nem kötelezı helyettesi beosztásokat megszünteti. 
 
Határidı:  2011. július 1. 
Felelıs:  Szabados Tamásné intézményvezetı 

Bedi Andrea intézményvezetı 
Tolnai Zsuzsanna intézményvezetı 
Nemes Diána intézményvezetı 

 
 
Dr. Pintér György polgármester ismerteti a harmadik határozati javaslatot, kéri, hogy aki a 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
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A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
185/2011. (VI. 02.) számú határozata 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és 
Általános Iskola költségvetési létszámkeretét 2011. június 20. 
napjától 9 fı pedagógus létszámmal csökkenti. 
 
Felhívja az intézményvezetı figyelmét, hogy a 
létszámcsökkentést olyan módon hajtsa végre, hogy az 
intézkedés a lehetı legnagyobb megtakarítást eredményezze. 
 
Felkéri az intézményvezetıt, hogy készítse elı az intézmény 
alapdokumentumainak módosítását. 
 
Határidı: 2011. június 20. 
Felelıs: Bedi Andrea intézményvezetı 

 
 
 
2.) Boróka Alapítvány tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme 
 
Dr. Pintér György polgármester ismerteti az Alapítvány kérelmét. Megjegyzi, hogy 
véleménye szerint nincsen akadálya annak, hogy támogassák a kérelmet. 
 
Varga Gyula képviselı megkérdezi, hogy az ültetendı fa árát ki finanszírozza? 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy tudomása szerint a fát az Alapítvány 
vásárolja meg, az önkormányzattól csak a tulajdonosi hozzájárulást kérik.  
 
Varga Gyula képviselı megjegyzi, hogy az ÖKO alaptól lehet ilyen célra pályázni is. 
 
Méreg János alpolgármester kéri, hogy a faültetés elıtt, a fa pontos helyét illetıen az 
Alapítvány egyeztessen az Építési Hatósággal.  
 
Dr. Pintér György polgármester – több észrevétel, hozzászólás nem lévén – kéri, hogy aki a 
kérelem támogatásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
1862011. (VI. 02.) számú határozata 

 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
Boróka Alapítvány (képviseli: Megyeriné Tóth Gabriella) a 
Városi Sportpályán 2011. június 4-én tartandó sportnap 
alkalmából, fákat ültessen. Az Alapítvány az ültetés során 
köteles a fás szárú növények védelmérıl szóló 346/2008. 
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(XII.30.) Korm. rendelet elıírásai szerint eljárni, és Enying Város 
Szolgáltató Intézménye – mint fenntartó – utasításait követni. 
 
Határidı: 2011. június 4. 
Felelıs: Viplak Tibor EVSZI vezetı    
 
 

Dr. Pintér György polgármester – több hozzászólás nem lévén – megköszöni a részvételt és a 
rendkívüli ülést 15.23 perckor bezárja. 
 
Enying, 2011. június 15. 
 
 
 
 
 
 
 
  Dr. Pintér György          Szörfi István 
    polgármester                jegyzı 
 
 
 
 
 
 
  Nyikos István         Dr. Lelkes Ákos 
      Hitelesítı                hitelesítı 
 
 
 


