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Az önkormányzat 2003-tól 2006-ig terjedő időszakra szóló
gazdasági programjáról

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a 2003-tól  2006-ig terjedő időszakra 
szóló  gazdasági  programját,  és  annak  végrehajtásával  összefüggő  feladatait  a  helyi 
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 91. §. (1) bekezdésére 
való tekintettel a következők szerint határozza meg.

Alapelvek

1.§.

(1) Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatainak a lehető legmagasabb szinten 
való  ellátása  érdekében  arra  törekszik,  hogy  elősegítse  a  gazdasági  programban 
megfogalmazott feladatok megvalósítását.

(2) Az önkormányzat a gazdasági program végrehajtásával kapcsolatosan kiemelt feladatának 
tekinti:

− az infrastruktúra fejlesztése
− közigazgatás,  közművelődés,  oktatás,  kultúra  és  sport  fejlesztése, 

egészségvédelem
− kistérségi szerep erősítése
− kereskedelem fejlesztése

A gazdasági program végrehajtásával összefüggő feladatok

2.§.

(1) Jelen rendelet végrehajtásáért a polgármester felelős.

(2) A program végrehajtásához szükséges forrásokat az éves költségvetésben biztosítani kell.

(3) A programtól  eltérni,  azt  módosítani  csak  a  képviselő-testület  előzetes  jóváhagyásával 
lehet.

(4) A  program  megvalósítása  érdekében  a  programban  megjelölt  határidő  előtt,  a 
végrehajthatóságot  szem  előtt  tartva,  a  képviselő-testület  külön  határozatban  dönt  a 
fejlesztési célok megvalósításának részletszabályairól.

(5) A fejlesztési célkitűzés végrehajtására hozott határozatának tartalmaznia kell a fejlesztés 
terveit és költségvetését.



(6) A programban szereplő fejlesztési célkitűzések megvalósításának ellenőrzése érdekében a 
polgármester a gazdasági program időarányos teljesítéséről a képviselő-testületet az éves 
költségvetési beszámoló elfogadásával egyidejűleg tájékoztatja.

(7) Amennyiben  a  program  végrehajthatósága  az  önkormányzaton  kívül  álló  okok  miatt 
veszélybe kerül, a polgármester kezdeményezi a program módosítását.

Záró rendelkezések

3. §.

(1) Jelen rendelet elválaszthatatlan mellékletét képezik az 1-es és 2-es számú mellékletek.

(2) A gazdasági programról szóló önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Enying, 2003. február 27.

  Tóth Dezső Szörfi István
polgármester     jegyző

Kihirdetve: 2003. február 27.

Szörfi István
     jegyző



1. számú melléklet
Enying Város Képviselő-testületének  4/2003.(II. 27.) sz. rendeletéhez

I. HELYZETELEMZÉS

1. A program célja

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak a lehető legmagasabb szinten való 
ellátása érdekében a 2003-tól  2006-ig terjedő időszakra,  a következő gazdasági programot 
alkotja.

2. A település földrajzi elhelyezkedése

Városunk általános képe

Hazánk városai közül a legifjabbak közé tartozik településünk Enying, mely 1992-ben  kapott 
városi rangot. 
A Kárpát-medencében, az Alföldnek a Duna jobb partján elterülő Mezőföld nevű tájegysége 
nyugati,  délnyugati  részén  fekszik.  A Balaton  délkeleti  kanyarulatához  egészen  közel,  az 
úgynevezett  Enyingi-háton  helyezkedik  el.  Délnyugat  felől  a  Sió-csatorna  és  süllyedék 
kerülete határolja. 

A valamivel több, mint 5 km hosszú és alig egy-másfél  km széles helység nem terjengős 
alföldi  típusú,  hanem sokkal  inkább  szalagtelepülés  jellegű,  melynek  többek között  egyik 
hátránya, hogy csak elméletben jelölhetjük ki a városcentrumot. A városunk hely országunkon 
belül  kedvezőnek  mondható.   A  fővárostól  100,  a  mostani  és  a  régi  megyeszékhelytől 
(Székesfehérvár, Veszprém) egyaránt 40, míg – a Balaton kelti fővárosától – Siófoktól alig 20 
km távolságra fekszik, mely a siómarosi úttal mintegy öt km-rel lerövidíthető lenne, ha az 
összekötő út megépülne.
Budapestet a Balatonnal összekötő főközlekedési útvonalaktól – M7-es autópálya, 7-es főút, 
valamint a Budapest-Székesfehérvár-Nagykanizsa vasútvonaltól – légvonalban mindössze 4 
km a távolság. Az említett M7-es és 7-es úttal a 64-es számú főút teremt kapcsolatot, mely a 
település tengelye, főutcája, valamennyi előnyével és hátrányával együtt. 

Az első világháborút megelőző években (1907-11) megépült Veszprém-Dombóvár vasútvonal 
jelentette a település számára a vasúti összeköttetést. Csajágnál az észak-balatoni, Lepsénynél 
a  dél-balatoni,  Veszprémben  a  dunántúli  tengelyvonallal,  míg  Dombóváron  át  Kaposvár, 
Gyékényes, valamint Szentlőrinc-Pécs felé biztosította a kapcsolatteremtés lehetőségét. 
Sajnos  Lepsény  és  Dombóvár  között  1998-ban  a  vasúti  személyszállítás  megszűnt. 
Teherfuvarozás  is  minimális,  az  is  csak  Lepsény  állomás  és  Enying  között  van.  Mindez 
rendkívüli  leterheltséget,  balesetveszélyét,  az  útburkolat  és  azt  követően  a  közmű 
meghibásodás lehetőségét hordozza magában azáltal, hogy a 64-es főút forgalma napról-napra 
nő, zajos és a gépjárművek nagymértékben szennyezik a levegőt.
Összegzésképpen elmondható, hogy Enying környezetében elfoglalt szerepében meghatározó 
a  fővárostól,  a  megyeszékhelytől,  egyéb  nagyobb  környéki  városoktól  és  a  Balatontól  – 
Közép-Európa legmelegebb sekély vizű tavától – való távolsága.
Enying helyzeti energiáját a Mezőföldnek a Bakonyvidékkel és a Somogyi-Tolnai dombság 
térségével,  valamint  a  Balatonnal  való  találkozása,  történelmi  régmúltba  visszatekintő 
gazdasági kapcsolata adja.



Egyéb földrajzi adottságok

Enying és környékének felszíne átmeneti táj, sok-sok hasonlósággal az Alföld és a Dunántúl 
között. Megtaláljuk a mezőgazdasági talaj alatt a löszréteget, melynek sajátos felhalmozódási 
és  lepusztulás  formái  megszabják  a  táj  felszíni  arculatát  (hátak,  löszmélyutak),  de  a 
településszerkezet úthálózatát is. A település és határában húzódó völgyek lefutása ÉNY-DK-
i. Néhol az egyébként jelentéktelen relatív mgasságú „hátak” meredekségük miatt látszólag 
dombvidék  benyomását  keltik.  (Az  infrastruktúrális  beruházások:  út,  vízvezeték,  járda, 
szennyvízhálózat kiépítésénél nagy jelentőséggel bíró tényező.) 
A vidék talaja a mélyben fekvő vizenyős rétek öntéstalaját  kivéve,  tápanyagokban gazdag 
mezőségi talaj. 
Tekintettel a földrajzi fekvésre, a tengerszint feletti magasságokra (112-131 m), így nem is 
lehetnek itt az országos átlagtól eltérő mikroklimatikus anomáliák. A napsütéses órák száma 
valamivel  meghaladja  az  országos  középértéket.  Sokévi  átlag  2011  óra/év.  Az  évi 
középhőmérséklet  lassú, emelkedő tendenciát  mutatva az Alfölddel hozható „rokonságba”, 
ami  10,7  Co.  Csapadékban  sajnos  az  országos  minimumhoz  állunk  közelebb,  mennyisége 
csökkenőben  van,  alig  több,  mint  500  mm/év.  Az  öntözés  szükségszerű.  Hiányában  a 
mezőgazdasági  kultúrák csak ritkán hozzák a várt eredményt.  A klíma alakításában a szél 
irányának, gyakoriságának és erősségének is jelentős szerepe van. Leggyakoribb az DNy-i, 
Ny-i  szél.  Szélcsendes  a  naptári  év  mintegy  12-18%-a.  (A  szél  erőssége  és  gyakorisága 
szélerőmű beállításának esetleges lehetőségét is előrevetítheti, mint energiatermelő erőt, mely 
70%-os gyakoriságnál a szakirodalom szerint már rentábilis.  Bár megtérüléséhez több évre 
van szükség.)

Enying  egyetlen  vízfolyása  a  Csíkgát-patak.  Hossza  mintegy  21  km.  Vízhozama  kicsi, 
vízjárása hűen tükrözi – nagyságrendje miatt – a térségben lehullott csapadék mennyiségét, 
időbeni eloszlását, a hóolvadás ütemét. Esése jelentéktelen, medre – a talajorózió és egyéb 
hatások,  emberi  beavatkozás,  nemkívánatos  növénytársulások  megjelenése  –  fokozatosan 
feltöltődik.  Kotrása  időszerű,  folyamatosságot  igényelne,  bár  az  egyre  inkább  állandósuló 
kisvíz nem teszi lehetővé – megfelelő csapadékpótlás hiányában – az állandó élővíz jelleg 
fenntartását. 

Növényföldrajzilag  a  térség  is  az  Alföldhöz  tartozik,  így  a  Duna-Tisza  közével  egy 
flórajárásba kell sorolnunk. A vidék erdőben szegény. A melioráció itt is erőteljesen rányomta 
bélyegét a táj jelenlegi fátlan arculatára. A helyzeten csak mesterséges beavatkozással lehet 
javítani  úgy,  hogy  az  önkormányzat,  a  gazdálkodók,  a  Vadásztársaság  az  arra  alkalmas 
területeken tudatos fásítási program alapján próbál a jelenlegi helyzeten javítani. 

Enying gazdasági struktúrájának főbb jellemzői

Ipar

A térség,  de  maga  a  város  is  iparilag  fejletlen,  ilyen  szempontból  halmozottan  hátrányos 
helyzetű. Ennek oka többrétű. 

- az elsősorban történelmi idők óta mindig mezőgazdaságból és szolgáltatásból élő 
településen az iparnak nem voltak és nincsenek tradíciói;

- csupán  a  mezőgazdasági  termékeket  feldolgozó  ipar  számára  van  megfelelő 
mennyiségű és minőségű nyersanyag;

- nincs  egyéb  ipartelepítő  tényező:  energiahozrdozók,  ipari  víz,  jó  közlekedés, 
szakképzett munkaerő stb.

- hiányoznak a szükséges infrastruktúrák;
- kedvezőtlenül hatott és hat napjainkban is az ipartelepítés nemzeti politikája, mely 

a  megye  északi  térségét  és  a  két  megyei  jogú  nagyvárost,  Székesfehérvárt  és 
Dunaújvárost preferálja;



- a  szomszédos  Siófok  és  az  iparilag  fejlettebb  DK-i  Veszprém  megyei  ipari 
háromszög  éveken  át  vonzotta  és  foglalkoztatta  településünk  munkaképes 
lakosságának egy jelentős részét;

- az  elmúlt  évtizedek  politikai  irányvonala,  mely  az  ipar  erőteljes  centralizálását 
képviselte, nem fordított megfelelő figyelmet térségünkre. 

- az  ipari  struktúra  a  tulajdonviszonyok  megváltozása,  a  piacgazdaság  kérdése  a 
munkanélküliség növekedését eredményezte, mely napjaink komoly problémája. A 
helyi kis és középvállalatok munkaerőigénye minimális, míg az olyan cég, mint a 
Videoton  Holding,  mely  nagyobb  létszámú  munkaerő  alkalmazására  alkalmas, 
teljes  mértékben  piacfüggő,  profitorientáltsága  miatt  helyi,  de  –  egyáltalán  – 
magyarországi működése folytonos bizonytalanságot indukáló.

Mezőgazdaság

Az agrárgazdaság természetadta  kincse a  löszön képződött  kiváló minőségű termőtalaj.  A 
város  mezőgazdasági  nagyüzemei  szintén  szerkezeti  átalakuláson  mentek  keresztül.  A 
privatizáció során egyre nagyobb teret hódit a magán és bérgazdálkodás, a zártkerti művelés, 
kirajzolódni látszanak a modern farmergazdálkodás körvonalai. 
A vidék  jó minőségű gabonáját  feldolgozó öreg malomnak  többnyire  csak fényes  múltja, 
szolid jelene van, még az úgynevezett „Akócs-malom” évtizedek óta üres, funkcióveszített, s 
lassan  úrrá  lesz  rajta  az  enyészet.  Örvendetes  a  Varga-tanya  lovasiskola  és  panzió 
tevékenysége. Sáripuszta is a lovasturizmus kedvelőinek egyik célpontja, s a csaknem másfél 
száz éves múltra visszatekintő Enying-Alsótekeresi Dísz és Gyümölcsfa iskola Rt nemcsak 
hazai, hanem külföldi piacon is kínálja jó színvonalú termékeit, eredményesen. 

Kereskedelem

Enying évszázadokon át a Bakony-vidék és a Mezőföld terményeinek legfőbb cserepiac helye 
volt. Ide szállították a tűzi és épületfát, valamint az egyéb „hegyi” termékeket, hogy azt itt 
gabonára, olajra, vágóállatra cseréljék. Ez adta meg az itteni piacok és vásárok jelentőségét és 
vetette meg a sokoldalú kiskereskedelem alapjait már a XIX. század legelején. 
A  piac  helye  és  időpontja,  esetleges  állat  és  kirakodóvásárok  tartása  aktuális  kérdése 
napjainknak  is.  1948  után  a  kereskedelem  bázisai  országszerte  az  állami  üzletláncok  és 
ÁFÉSZ-ek lettek. Napjainkban már a bérlők, de legnagyobb hányadban az egyéni vállalkozók 
által  fenntartott  üzleteké,  kereskedelmi  egységeké  a  vezető  szerep.  A  város  áruellátása, 
árukínálata,  mely  környezete  fölé  emeli  –  az  átlagosnál  jobb.  Szükség  lesz  a  jövőben 
bevásárlóközpontra (vásárcsarnok vagy diszkontáruház), kultúrált zenés szórakozóhelyre, és 
vendégfogadásra alkalmas panzióra, szállodára. Az Uniós csatlakozás után külkereskedelmi 
egységek objektív feltételein is javítani kell. 

Közlekedés

A vasút forgalom szünetel 1998. óta. Helyi  járatú autóbuszok bonyolítják le a forgalmat a 
városközpont és a külterületek,  Kabókapuszta,  Leshegy-Ófalu,  Alsótekeres,  Balatonbozsok 
között.  Vonatpótló  autóbusz  közlekedik  Lepsény állomás  és  Dombóvár  között,  érintve  az 
enyingi  MÁV  állomást.  Az  utazás  ezen  formája  nehézkes,  körülményes.  A  távolsági 
autóbuszjáratok  –  melyek  városunkon  áthaladnak  és  a  központban  megállnak  –  száma 
meghaladja a 12 járatot.  Helyi  Volán Kirendeltség működik,  elhelyezésük megoldásra vár, 
átköltöztetéssel.
A  kamion  és  nehéz-teherforgalom  a  tűréshatáron  van.  Az  Enyingen  áthaladó 
személygépkocsik száma a Balatoni idényben májustól októberig terjedő időszakban tetőzik. 
A fogalmi rend megváltoztatása, parkolás, sebességkorlátozás, tájékoztató táblák elhelyezése 
soron következő feladat. 



Idegenforgalom

Enying idegenforgalmának nincs számottevő múltja.  A huzamos ideig való itt  tartózkodás 
turisztikai feltételei nem teremtődtek meg. Kevés az úgynevezett idegenforgalmi vonzerő. A 
Tourinform iroda – mely pályázati forrásból, jelentős állami támogatásból jött létre – azon 
fáradozik,  hogy  népszerűsítsen,  reklámozzon,  koordináljon  és  a  lakosság  egy  részének 
kiegészítő jövedelemforrást biztosítson az idegenforgalom, a falusi turizmus révén. 

3.  A település történetéről

E kistérség és maga a város területének történelmi régmúltjáról viszonylag keveset tudunk, 
hiszen nem kerültek olyan leletek birtokunkba, mint például a – paleolitikumból származó – 
hozzánk nem messze lévő Ságváron vagy a bronz és a vaskorból Királyszentistván és Litér 
helységekben, jóllehet, környezetünk felszíne, akkori növényzete és vízrajzi adottságai elvileg 
optimális  körülményeket  biztosítottak  volna  akár  a  korai  vagy késői  vaskor  emberének  a 
megtelepedéséhez itt is. 

A római korban i.e. I. századtól Kr. u. III. századig Pannónia tartomány része. A vidék akkori 
virágzó  városa  és  központja  a  Gorsium.  A  védett  belső  Pannóniába  a  Limes  állandó 
csatazajától  távol  a  császárkultusz  e  békés  központja  virágzott.  A  birodalom  forgalmas 
útvonalai mentén városok alakultak ki. A népvándorlás idején (Kr.u. III-IV.sz.) közelünkben 
vonulhattak a keleti Gót királyság meghódítására induló hun seregek. Nagy Károly korában a 
vidék – 768-814 – benépesül avar népcsoportokkal és a pannóniai őrgrófság részt alkotják. 
Ebből  az  időből  vannak  első  leletes  bizonyítékaink.  A  közelmúltban  a  Sió  melletti 
csontmaradványokat  –  avar  kori  temetkezési  szokás  szerint  –  kútszerű  mélyedésben,  ülő 
helyzetben találták. Komoly régészeti érték – az Enyingtől légvonalban alig 15 km-re fekvő – 
Igar község határában talált honfoglalás kori vezérsír és ház. A leletek dokumentumai szerint 
a vidék ekkor a honfoglaló Bojta vezér birtoka volt. Mindezek arra engednek következtetni, 
hogy a vidéket  – feltehetően kedvező adottságai  miatt  – őseink letelepedésre alkalmasnak 
találták. A IV. században – mind az egész Dunántúl – Pribina és Kocel hercegsége. 

Az államalapítás és az egyházmegye határok kijelölésével Enying a veszprémi egyházmegye 
része. A helység nevét  IV. Béla korában Enyg, 1345-ben Enygh, 1462-ben Enneg, a XV. sz. 
végén rendszerint Enyng néven említik az írásos dokumentumok. 1635-ben Enyengh, majd 13 
évvel később Enengh, míg Budavár visszafoglalása után egy évtizeddel 1696-ban Eningh az 
írás  módja.  A  XVIII.  sz-ban  állandósult  az  Enying,  vagy  Enyingh  alak.  A  név  alapjául 
szolgálhat  az  ómagyar  Enig,  1250-től  az  ónémet  Ening,  illetve  az  ófrancia  Enygens 
személynevek. 

A legrégibb írásbeli  említés IV. Béla  idejéből (XIII.  sz.) származik.  A XV. sz-ban Török 
Ambrus főnemes birtoka, akinek a fia Török Imre nándorfehérvári bán volt, s ő már enyingi 
Töröknek vallotta magát. Nevéhez fűződik egy egyemeletes váracska és egy templom építése. 
Sajnos  az  évszázadok  viharai  miatt  ezek  elpusztultak,  csupán  levéltári  anyag  tanúskodik 
hajdani létezésükről. Török Imre fia volt Török Bálint, akinek Enyingen már nem volt birtoka, 
mivel  Török  Bálint  1521-ben  Nándorfehérvár  (Belgrád)  eleste  után  azt  elhagyta,  ezért 
jószágait elkobozták. Később birtokai egy részét (Enying kivételével) visszakapta. Igazi nagy 
birtokait,  köztük  Debrecent  és  Vajdahunyadot  azonban 1526 és  1541 között  szerezte,  hol 
Ferdinánd,  hol  Szapolyai  János  király  pártjára  állva  és  mindkét  királytól  adományokat 
szerezve.
Alakját  Gárdonyi  Géza  minden  szívet  megdobogtató  „Egri  csillagok”  című  regénye  tette 
legendássá.



Enyinget  II.  Lajos  Batthyány  Ferencnek  adományozta,  így  1527-től  kezdődően  Enying 
földesurai a Batthyányiak voltak.
A XVIII.  században  a  helység  élénk  fejlődésnek indult.  A Rákóczi  szabadságharc  idején 
Bercsényi Miklós – kuruc hadsereg főgenerálisa – a helységet különös védelem alá helyezte 
hűsége miatt.

Az 1784-86 között végrehajtott népszámlálás szerint a községnek 1714 lakosa volt. 

1848. őszén Perczel Mór csapatai  Enyingen gyülekeztek,  hogy a nemzetőrökkel egyesülve 
Ozoránál bekerítsék a Roth és Philippovics által vezetett, hazánkra támadó horvát csapatokat. 
Ebben az időben két  évig,  az  uradalom gyakornokaként  itt  élt  Radákovics  József,  akit  az 
irodalomtörténet Vas Gereben néven ismer, s aki több művében örökítette meg a falu akkori 
viszonyait. (A pörös atyafiak, Nagy idők, nagy emberek, Garasos arisztokrácia stb.)
Herceg Batthyány Fülöp 1870-ben bekövetkezett halála után örökösei: herceg Montenouvéné, 
gróf Draskovicsné (nevezetesen a Batthyány lányok) felosztották egymás között az uradalmat. 
Enying a Draskovicsoké lett, akik utóbb a gazdaság nagy részét gróf Csekonicsnak adták el. 
Rajta kívül még volt földbirtoka a községnek és néhány módosabb gazdának. A XIX. sz. első 
felében több ízben kolerajárvány tizedelte a lakosságot. Az áldozatokat a református temető 
mellé  temették.  A helyet  máig  „Csontvölgy”-nek nevezik.  A XIX.  sz.  második  felében a 
mezőváros  lélekszámbeli  gyarapodása  egyértelműen  összefüggésbe  hozható  a  kor 
mezőgazdaságának intenzívebbé válásával. Az első világháború itt  is megszedte áldozatait. 
Az  1918.  évi  októberi  forradalom,  a  nemzeti  tanács  megalakulása  (holott  a  megyében 
Veszprémben, Pápán, Devecserben jelentős megmozdulások történtek) nem, vagy alig volt 
érezhető,  bár  Nemzetőrség  1918.  novemberében  Enyingen  is  alakult,  sőt  a  nemzetőrök 
gabonaellátásban is részesültek. Később Forradalmi Tanács, majd Direktórium alakult, mely 
ezen év október 6-ig működött. Az 1918/19-es eseményeknek éppúgy voltak helyi áldozatai, 
mint azt megelőzően a négyéves világháborúnak, csak szerencsére jóval kisebb számban. A 
második világháborúban hasonlatosképpen sokat szenvedett a község, amikor is ötször cserélt 
„gazdát”.  A  második  világháború  1945.  március  22-én  virradóra  ért  véget  Enyingen.  A 
lepusztult község elhurcolt, elmenekült lakói csak nagyon lassan szivárogtak haza. 
1945-ben  a  lakosság  létszáma  4082  f  volt.  1950-ben  Enying  Veszprém  megyétől  Fejér 
megyéhez került, majd 1961-ben megszüntették a község járási székhely státuszát. Az enyingi 
járáshoz tartozó községeket a sárbogárdi, illetve a székesfehérvári járáshoz csatolták. Így lett 
Enying  a  székesfehérvári  járás  egyik  települése.  Némi  kárpótlást  kapott  azáltal,  hogy  az 
Állami Gazdaság központját Enyingen helyezték és megkezdte munkáját  a Rendelőintézet. 
Egy 1967-1979-ig működő, több profilú középiskolát is létesítettek a községben.

A településen Általános tantervű gimnáziumi,  Mezőgazdasági gépszerelő szakközépiskolai, 
Kertészeti-gyümölcstermesztői szakközépiskolai osztályok indultak.
A járási hivatalok elköltöztek, megszűnt a Nemzeti Bank, a Rendőrkapitányság, Ügyészség, 
Járásbíróság,  Közjegyzőség.  Minden  ügyintézés  színhelye  ezek  után  a  megyeszékhely, 
Székesfehérvár lett.
1973-ban a település nagyközségi majd 1992-ben városi rangot kapott.

A népesség alakulása Enyingen

év 1786       1851 1880      1900 1940     1960 1995
fő 1920       2658 3996      3634 5247     6406 7580

Az 1960-as és 1995-ös adatok már Balatonbozsok városrész lakosaival együtt értendők.

1975-1990. közötti időszak főbb eredményei:

- 100%-os ivóvízhálózat kiépítése



- 64-es út korszerűsítése közvilágítással
- járda építések
- gázvezeték megépítése
- parképítés, parkrendezés
- új benzinkút létesítése a Szabadság téren
- mellékutcák portalanítása
- középiskolai oktatás újraindítási tervének előkészítése
- kezdeti lépések megtétele a várossá válás útján

A  tanácsrendszer  megszűnésével  átadta  helyét  Enying  Nagyközség  Önkormányzata 
Képviselőtestületének.

Külterületek:

- Leshegy – Ófalu
- Kabókapuszta
- Alsótekeres

A város címere

Álló csücskös  talpú  címer  kék alapszínű  mezővel,  benne  lebegő arany koronából  kinövő, 
oldalt fordult barna medve. A medve fogai és mancsai között ezüst kardot tart.

4.  A település nevezetességei

A város  parkosított  főutcájával,  középületeivel,  virágos  előkertekkel  övezett  lakóházakkal 
fogadja  az  ideérkezőket.  A város  nevezetességei:  Nepumuki  Szent  János  római  katolikus 
templom;  a  Református  templom  és  előterében  a  Török  Bálint  kopjafa;  az  Evangélikus 
templom, a Herceg Battyhány Lajos által építetett kastély, előterében Szent Györgyi Albertet 
ábrázoló mellszoborral; az I. és II. világháborús emlékmű; a Turul szobor; a balatonbozsoki 
Szentháromság római katolikus templom.     A pihenést szolgálja a kastélyt körülölelő park: 
„Cifrakert”, a kabókapusztai lovastanya és Balaton közelségét és nyugodt kisváros előnyeit 
ötvöző fizető-vendéglátó szálláshelyek. Évente megrendezik a városban az „Enyingi Török 
Bálint Emlékezetére” tartott napok programsorozatát, a Török Bálint Vándorkupa-Országos 
Díjugató  Lovasversenyt.  A  nyárestéken  komolyzenei  koncertek  várják  a  zenerajongókat 
„Vasárnap Esti Kerti Muzsika” címmel.

 



5. A település demográfiai helyzete

a) A város népességének alakulása

Időpont Lakosság 
1998. január 1. 7579 fő
1999. január 1. 7518 fő
2000. január 1. 7477 fő
2001. január 1. 7446 fő
2002. január 1. 7394 fő

b) A népesség kor szerinti megoszlása (2001. január 1.)
Kor Korcsoport Fő Megoszlás %-a
0-17 Gyermek  és  fiatal 

korú
1609   21,6%

18-59 Munkaképes korú 4504   60,5%
60- Időskorú 1333   17,9%
Összesen 7446 100,0%

c) A népesség kor szerinti megoszlása (2002. január 1.)
Kor Korcsoport Fő Megoszlás %-a
0-17 Gyermek  és  fiatal 

korú
1544   20,9%

18-59 Munkaképes korú 4499   60,8%
60- Időskorú 1351   18,3%
Összesen 7394 100,0%

6. Infrastruktúra

a) A várost a 64-es főút köti össze a Balatont a fővárost összekötő M7-es autópályával és 70-
es főközlekedési úttal.

b) A településen vasútállomás működik, amely a Dombóvár-Lepsény útvonalon helyezkedik 
el.  Az  összeköttetést  Lepsényen  keresztül  az  országos  vasút-hálózattal  vonatpótló  busz 
biztosítja. 

ba) A településen az helyközi közlekedésen kívül a az Alba Volán helyi közlekedési hálózatot 
működtet.

c) Belterületi utak
1999. 2000. 2001.

Önkormányzati belterületi utak 43 km 43 km 43 km
   Ebből: burkolt 33,8 km 33,8 km 33,8 km

d) Lakások száma (összehasonlító adat)
1999. 2000. 2001.

Lakások száma 2842 2842 2701

e) Ivóvíz hálózatba kapcsolt lakások
1999. 2000. 2001.

Ivóvíz hálózatba kapcsolt lakások 2267 2397 lakás 2404 lakás
Ivóvíz hálózatba kapcsolt lakások aránya 79,8% 84,3% 89,0%

f) Zárt közműcsatorna hálózatba kapcsolt lakások



1999. 2000. 2001.
Zárt közműcsat. hálózatba kapcsolt lakások 133 lakás 133 lakás 144 lakás
Zárt közműcs. hálózatba kapcs.lakások aránya 4,7% 4,7% 5,3%

g) A település minden lakása rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakás.

h) Gázellátásba bekapcsolt lakások
1999. 2000. 2001.

Gázellátásba bekapcsolt lakások - - 2285 lakás
Gázellátásba bekapcsolt lakások aránya - - 84,6%

i) Víz és csatorna ellátás egyéb adatai
1999. 2000. 2001.

Szolgáltatott vízmennyiség 524 m3/nap 593 m3/nap 768 m3/nap
Ivóvízvezeték hálózat 49,2 km 49,2 km 49,2 km
Közkifolyó 8 db 7 db 3 db
Ivóvíztároló térfogat 700 m3 700 m3 700 m3
Kiépített víztermelő kapacitás 925 m3 925 m3 925 m3
Zárt szennyvízgyűjtő hálózat 2,3 km 2,3 km 2,3 km
Tisztított szennyvíz 39 m3/nap 50 m3/nap 73 m3/nap
Kiépített szennyvíztisztító telep kapacitás 84 m3 84 m3/nap 84 m3/nap
Települési foly.hull.elhelyező telep 2000 m3 2000 m3 2000 m3

j) Telefon
A településen a MATÁV vezetékes és a Westel, Pannon GSM, Vodafon mobil szolgálatók 
érhetők el.

7. Lakossági ellátás

Üzletek 2002.szept 31.
Gépjárműalkatrész szaküzlet 4
Gépjárműüzemanyag töltő állomás 2
Élelmiszer jellegű vegyes üzlet és áruház 27
Iparcikk jellegű vegyes üzlet és áruház 4
Zöldség, gyümölcs szaküzlet 1
Hús,húskészítmény szaküzlet 6
Kenyér, pékárú, édesség üzlet 3
Alkohol tartalmú és egyéb italok szaküzlete 3
Dohányárú szaküzlet 2
Egyéb nem kiem.élelmiszert forg. szaküzlet 1
Kozmetikai és testápolási cikkek szaküzlete 1
Textilszaküzlet 2
Ruházati szaküzlet 4
Cipő és bőrárú szaküzlet 2
Bútor, háztartási cikk szaküzlet 1
Elektromos háztartási cikk szaküzlet 3
Vasárú, festék, vegyiárú szaküzlet 6
Könyv, újság, papírárú 1
Egyéb iparcikkszaküzlet 20
Használtcikk szaküzlet 10
Egyéb fogyasztási cikkek nagyker. raktár 2
Hulladék felvásárló  telep raktár 1
Melegkonyhás vendéglátó üzlet 16
Bár, borozó, italbolt, kocsma 17



Munkahelyi vendéglátó üzlet 3
Háztartási cikk kölcsönző 2

8. Helyi önszerveződések

Enying Fiatalok Szövetsége
Enyingi Horgászegyesület
Enyingi Keresztény Ifjúsági Egyesület
Enyingi Népfőiskolai Baráti Kör
Enyingi Szabadművelődési Egyesület
Enyingi Török Bálint Iskoláért Alapítvány
Enying Városi Sportegyesület
Városunkért Közalapítvány
„Szirombontogató” Alapítvány az enyingi óvodáért
Török Bálint Vadásztársaság
Búzavirág
Rozmaring Nyugdíjasklub
Mozgássérültek Egyesületének Enyingi Csoportja

9. Önkormányzat által ellátott feladatok, intézményrendszer

Az alábbi adatok a 2002. január 1. állapotot mutatják.

a) Igazgatás  

- Polgármesteri Hivatal
Jegyző, aljegyző 2 fő
Általános igazgatás 4 fő
Népjóléti ügyintéző 2 fő
Adóügy 2 fő
Adók módjára történő behajtás 0,5 fő
Belső ellenőrzés 0,5 fő
Pénzügy 2,5 fő
Munkaügy 0,5 fő
Műszaki ügyek 2 fő

Titkárság 2 fő
Közterületfelügyelő 1,5 fő
Gépjárművezető 0,5 fő

- Építésügyi Hatóság
Építésügy 3 fő

- Városi Gyámhivatal
Gyámügyi ügyintéző 3 fő

- Okmányiroda
Okmányirodai ügyintéző 4 fő



b) Oktatás

- Óvoda (Napköziotthonos Óvoda)
Férőhely 210 fő
Gyermek 232 fő
Gyermekcsoport 9 fő
Gondozónő, főállású pedagógus 19 fő

- Általános iskola (Török Bálint Általános Iskola)
Osztályterem 34 db
Nappali tanuló 640 fő
Osztály 28 db
Főállású pedagógus 45 fő

- Fogyatékos tanulók nevelése oktatása(Török Bálint Általános Iskola)
Osztályterem 6 db
Nappali tanuló 65 fő
Osztály 9 db
Főállású pedagógus 8 fő

- Gimnázium (Bocsor István Gimnázium)
Osztályterem 8 db
Nappali tanuló 157 fő
Esti, levelező és egyéb tanuló 156 fő
Osztály 5 db
Főállású pedagógus 11 fő

- Dolgozók szakközépiskolája  (Bocsor István Gimnázium)
Osztályterem - db
Nappali tanuló 28 fő
Esti, levelező és egyéb tanuló 23 fő
Osztály 1 db
Főállású pedagógus - fő

c) Szociális ellátás

- Nappali ellátás (ESZI)

- Lakóotthon (ESZI)

- Bölcsődei ellátás (Városi Bölcsőde)
Férőhely 20 fő
Gyermek 14 fő
Gyermekcsoport 2 fő
Gondozónő, főállású pedagógus 4 fő

d) Egészségügyi ellátás
Háziorvosi szolgálat 4 fő
Házi gyermekorvosi szolgálat 2 fő
Központi Ügyelet 1 db

e) Szórakoztatás, kultúra, sport



- Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár

f) Városüzemeltetés  

- Enying Város Szolgáltató Intézménye
= Park és közterület
= Iskolabusz
= Települési hulladékkezzelés
= Városgondnoksági feladatok
= Szennyvíztelep
= Ingatlankarbantartás
= Közétkeztetés
= Közhasznú foglalkoztatás
= Segélyezés lebonyolítása

10. Önkormányzat gazdálkodása: mérleg szerinti vagyon, költségvetési főösszeg, fejlesztési  
kiadások

1999.tény 2000.tény 2001.tény 2002. mód.ei.
Mérleg szerinti vagyon 472.633 EFt 492.386 EFt 702.073 EFt
Bevételek 619.012 EFt 878.519 EFt 1.021.891 EFt 979.414 EFt
Kiadások 607.343 EFt 836.561 EFt 925.211 EFt 979.414 EFt
   Ebből: fejlesztés 46.257 EFt 67.781 EFt 90.260 EFt 180.197 EFt

A fenti adatokat az önkormányzat zárszámadási rendeletei részletezik.

11. Az előző ciklusban megvalósult fontosabb fejlesztések

1999. évi EFt
Rendelőintézet gáz 2.500
Telekvásárlás 4.532
Lakásvásárlás 4.600
Szobor 938
Alsótekeres ivóvíz 10.830
INO felújítás 4.286
2000. évi
Út felújítás 18.209
Lakásvásárlás 6.500
Róm. Kat. templom felújítás 1.640
Vízmű 1.288
Sportpálya világítás 1.261
Gimnázium kialakítása 16.795
Okmányiroda kialakítás a 3.891
2001. évi
Hunyadi támfal terv 1.015
Üszőtelep 10.000
Lakásvásárlás 6.000
3 utca víz 2.536



Bozsok vizesblokk 1.342
Hivatal eszközfejlesztés 1.347
Hivatal bútorok 1.562
Polgármesteri iroda bútor 1.421
Útfelelújítás 2.361
Ügyelet, gyerekkörzet kialakítása 7.672
Belvízelvezetés 6.019
Szenyvíztelep 2480
Sportpálya kerítés 1.512
Tornaszoba 5.604
Könyvtár pályázat önrész 2.616
Szippantó 1.500
2002. évi (szept. 31.ig)
Szoftverek 2.929
Gépkocsi vásárlás 2.993
010/5 hrsz telek vásárlás 15.000
Hausgrund telkek visszavásárlása 16.300
Közvilágítás korszerűsítés 31.829
Kat. templom felújítás 1.614
Rákóczi u. 3. vásárlás 10.000
Tornaterem felújítás 44.250
Török B. Iskola sportpálya 8.885
Török B. Iskola udvar 2.358
Pedagógus számítógépek 3.400
Orvosi eszközök 1.559
Ügyelet gáz 1.333

12. Önkormányzata ingatlanvagyona

1999. 2000. 2001.
Beépítetlen terület 156 ha 208 ha 243 ha
Beépített terület 68 ha 68 ha 70 ha
Beépítetlen földterület (belterület) 49 ha 47 ha 56 ha
Beépítetlen földterület (külterület) 68 ha 69 ha 95 ha
Zöldterület 11 ha 11 ha 11 ha
Lakás 19 db 17 db 16 db
A 2002. állapotot az ingatlanvagyon-kataszter tartalmazza.

A földrajzi és történelmi,  a gazdasági élet,  a legfontosabb statisztikai mutatókat tartalmazó 
leírásból  egyes  fejezetek sejtetni  engedik, hogy melyek a gyenge pontok, az erősségek, a 
lehetőségek. Ahhoz, hogy a jövőben építkezhessünk ismernünk kell azt a múltat,  melyre a 
jelen épül, a jelent, mely kiindulópontja kell, hogy legyen városunk gazdasági programjának.



2. számú melléklet
Enying Város Képviselő-testületének  5/2003.(II. 27.) sz. rendeletéhez

II. CIKLUSTERV

A ciklustervben  a  fejlesztési  feladatok  a  helyzetelemzésben  felsorolt  ágazatok  áttekintési 
sorrendjében  kerülnek meghatározásra. 

Ipar
- Ipari park helyének kijelölése, kialakítása;
- tárgyalás folytatása kis és középvállalkozók letelepítésére;
- a meglévő ipari létesítményeket működtetőkkel az együttműködés fokozása;
- a  megváltozott  és  csökkent  munkaképességűek  számára  olyan  munkalehetőség 

biztosítása, mely egyrészről visszaadja a hitüket, önbecsülésüket és lehetőség szerint 
az értékteremtő munka végzését is biztosítja számukra. 

- ki  kell  használni  a  testvérvárosi  kapcsolatokból  fakadó  esetleges  ipartelepítési 
lehetőségeket. 

Mezőgazdaság

A kistermelők által megtermelt mezőgazdasági termékek értékesítésének és felvásárlásának 
megkönnyítése. pld. mázsaház rendbetétele, állat és kirakodóvásárok szervezése, a Vásártér 
hasznosítása. 

- Hegyőri ügyelet, mint civil szerveződés támogatása;
- a Malom irodaépület és az Akócs-malom és környéke esetleges megvásárlása;
- a mezőgazdasági termékek vasúti szállításának szorgalmazása;
- hűtőház építése;
- lehetőségeket. 

Közlekedés

- Főközlekedési út forgalmi rendjének visszaállítása;
- a nehézgépjárművek a közterületen való tartózkodásának megoldása;
- Kossuth L. utca, Török B. utca, Templom utca egyirányúsítása;
- Parkolók használhatóvá tétele, szegélykövek eltávolítása;
- Útkereszteződések kiszélesítése, Szabadság téri konvex kanyar megszüntetése;
- Külterületi buszmegállók lefedése, a megrongáltak kijavítása;
- Járdák felülvizsgálata, javítása (Kossuth u. nyugati oldal, Rákóczi utca, Szabadság tér 

és Akócs malom között, Dózsa Gy. utcai járda)
- A  gyalogos  közlekedés  megoldása  a  Rendelőintézet  és  a  gyógyszertár  között, 

kátyúzás;
- lehetőségeket. 

Kereskedelem

- Városi piac kialakítása, a Tüzéptelep esetleges megvásárlása, új terület feltárása;
- Színvonalasabb áruellátás elősegítése, szerződés a Szabó Diszkonttal.
- Kiserdő lakópark mellett bevásárló központ építésének lehetősége.
- lehetőségeket. 

Idegenforgalom

- Fizetővendég szolgálati férőhelyek növelése, turista szálláshelyek kialakítása;



- Vendéglőre, panzióra van szükség a városközpontban, ehhez vállalkozót kell keresni;
- Geológiai vizsgálat termálvíznyerés kérdésében;
- A Balatonbozsok – volt üszőtelep melletti domboldal – idegenforgalmi hasznosítása;

Egészségügy - Környezethigiénia

- Az  egészségügyi  alapellátás  megoldottnak  látszik,  a  feladatátvállaló  családorvosok 
száma kielégítő. A gyermekorvosi állás az ún. II. gyermekorvosi körzet remélhetőleg 
2003.  I.  félévében  megnyugtatóan  rendeződik.  A védőnői  szolgálat  és  a  fogorvosi 
ellátás  a  népesség  alakulásának  függvényében,  létszámilag  és  minőségileg  is 
megfelelő, bővítése nem látszik indokoltnak.

- Permanens együttműködés a megyei Szent György Kórházzal;
- Szemétgyűjtők elhelyezése;
- Nyilvános illemhely létesítése;
- Orvosi ügyelet garázskérdésének megoldása;
− A  Batthyány  kastély  hasznosíthatósági  terveinek  elkészültével  (Várfal  2002-2003) 

nyílhatnak  új  perspektívák  az  önkormányzat  számára,  elsősorban  olyan 
vonatkozásban, amely a jobb kihasználtságot, praktikusságot jelenti városunk számára.

− Az  egészségügyi  ingatlanok  hasznosítási  kérdése  -  a  volt  szülőotthon  épülete  – 
esetleges felszabadulásával egy új helyzet teremtődhet. (Ingatlanhasznosítás)

Szociális ellátás
- Az ESZI, az idősek otthonának bővítése 2003-ban befejeződik. Az állandó elhelyezést 

igénylők  körének  bővítése  várhatóan  szükségszerű  lesz.  Ennek  erkölcsi  és  anyagi 
feltételeit,  helybiztosítás  vonatkozásában  humánusan,  de  gazdaságosan,  rendeletileg 
szabályozni kell.

- Feltételezhető,  hogy Enying  városnak,  mint  kistérségi  körzetközpontnak,  feladatává 
válhat egy hajléktalanokat átmenetileg befogadó helyiség létrehozása.

- A Bölcsőde működtetését gazdaságos alapra kellene helyezni.

Oktatás
− A demográfiai adatok ismeretében növekedés sem az óvodai, sem az általános 

iskolában részesülők körében nem prognosztizálható.
− Az óvodai csoportok száma és az azt kiszolgáló helyiségek egyensúlya tartható. 

Jelentős előrelépést jelent az Etalon tornaszoba megépülése 2003-ban.
− A  Református  Egyház  által  működtetett  iskola  teljes  felfejlődése  (2003/2004-es 

tanévtől)  évfolyamonként  egy  tanulócsoport  fogadására  válik  alkalmassá.  Ez  az 
önkormányzat  számára  az  általa  fenntartott  Török  Bálint  Általános  Iskola 
vonatkozásában  azt  jelenti  –  hivatkozva  a  már  előzőleg  említett  létszámkérdésre  -, 
hogy évfolyamonként két-két osztályra,  összesen 16 tanulócsoportra lehet számítani, 
16 tanulócsoport  működtetésére  van szükség.  Ezt  igazolja,  a Ráció Szakértői  Irodai 
által 1999/2000—ben elkészített átvilágításról szóló tanulmány is. 

− Ha jelen számításaink a tanulócsoportokkal kapcsolatban reálisnak bizonyulnak, akkor 
azzal  a  helyzettel  számolhatunk,  hogy a  Török Bálint  Általános  Iskola  valamennyi 
tanulócsoportja  elhelyezhető  lesz  a  Kossuth  u  .55.  szám alatti  ún.  központi  iskola 
épületében.  Ennek  következtébe  a  Balatonbozsoki  alsó  iskola,  Tornyos  iskola  és  a 
Szabadság téri épület használaton kívülivé válhat. 

− A Bocsor  István  Gimnázium és  képzési  profilja  kistérségi  funkciót  lát  el.  Mind az 
elmúlt  évek  tapasztalata,  mind  a  jövőre  irányuló  felmérések  és  az  iskola  iránti 
érdeklődés  alapján  biztosítottnak  látszik  8  tanulócsoport  állandó  megléte  a  nappali 
rendszerű képzésben. Gazdaságossági szempontból célszerű a délutáni képzésben az 
esti tagozatú oktatási forma választása (1/3 normatíva esti az 1/5 normatíva levelezővel 
szemben).  A gazdaságosság szempontjából  célszerű  az  iskolavezetést  olyan  irányba 
orientálni,  hogy az  egyes  osztályok  létszáma a  maximálishoz  közelítsen.  Ebben  az 



esetben a normatív támogatásból a csoportbontásból származó többlet bérkiadás anyagi 
nehézség nélkül is fedezhető.

− Meggondolás tárgyát képezheti a gimnáziumban meglevő konyha berendezéseinek az 
értékesítése vagy másutt történő hasznosítása, melynek következtében a volt konyhai 
helyiség új funkciót kaphatna (szükségterem, szertárak, orvosi szoba stb.), mellyel az 
épületegyüttes komfortosabbá válik, s ezen túlmenően elhárul minden akadálya annak, 
hogy  a  csoportbontás  során  helyhiány  keletkezzen,  s  egyúttal  kialakítható  a 
természettudományi szaktanterem.

− Továbbra is feladatunk a tehetséges tanulók támogatása: Bursa Hungarica, Arany János 
tehetséggondozó program.

− -A  középfokú  oktatási  intézmény  működése  nem  tartozik  a  kötelezően  ellátott 
feladatok közé, de mindaddig, amíg a normatív állami támogatás olyan mértékű, hogy 
önkormányzatunk  számára  nem  jelent  különösebb  megterhelést  az  intézmény 
fenntartása a városi rang, presztízs, a kistérségi igény és végezetül de nem utolsósorban 
a  városi  értelmiség  és  munkahelymegtartás  szempontjából  nem  célszerű  átadni  a 
megyei működtetésre, akárcsak az Erzsébet Ligeti iskolát.

− Együttműködés  a  Munkaügyi  Központtal,  átképzések,  oktatások  szervezése  a 
munkanélküliek számára

Közművelődés - Sport
− Helyi szinten a Művelődési Ház és Városi Könyvtár helyben jó lehetőségeket biztosít. 

A  szabadtéri  színpad  jó  idő  esetén  lehetőséget  biztosít  rendezvények  tartására.  A 
Művelődési  Ház  jelenlegi  formájában  kisebb  rendezvények,  klub  foglalkozások 
tartására  alkalmas.  Befogadóképessége  korlátozott.  Átgondolás  kérdését  képezheti, 
hogy van-e szükség egy,  akár több száz ember  befogadására alkalmas színházterem 
megépítésére. 

− A  városi  képtár  létesítésével  éppúgy  foglalkozni  kell  a  közeljövőben,  mint  egy 
helytörténeti múzeum kialakításával. (pl. Tornyos iskola)

− A Művelődési Ház tevékenységi köre központi szervezéssel nehezen bővíthető, igazi 
funkcióját akkor töltheti be, ha különösebb központi ráfordítások nélkül alulról jövő 
kezdeményezésekből fakadó rendezvények meghonosodnak, s azok otthonra találnak.

− A  Városi  Könyvtár  anyagának  mennyisége  és  minősége  jó  színvonalú,  jelenlegi 
elhelyezése már nem szerencsés, épületének állaga rossz. Ingatlanhasznosításainknál a 
Könyvtár  elhelyezésével  feltétlenül  foglalkoznunk  kell,  hiszen  feladatellátási  köre 
egyre szélesedik.

− Véglegesíteni  kell  a  futballpálya  locsolása-ápolása,  a  sport  támogatása  kérdését 
(pártoló tagság, szponzorálás, gyűjtés, felajánlás stb.)

− Támogatni kell – mivel igény van rá – a birkózó szakosztály beindítását.
− A városi Sportcsarnok megépítését napirenden kell tartanunk.
− Füvespálya kialakítása és rendbetétele a Mikszáth K. utcán a patakparti oldalon és a 

Petőfi utcában.

Testvérvárosi kapcsoltok
- Az eddig kialakult  és létrejött  testvérvárosi kapcsolatok (Bad Urach, Bánffyhunyad) 

elsősorban  oktatási  és  kulturális  területeken  realizálódtak  és  hoztak  kézzelfogható 
eredményt.  A lengyel  és  udmurt  kapcsolataink  ennél  jóval  lazábbak.  A jövőben az 
elmúlt évek tapasztalatából kiindulva a német és erdélyi kapcsolat további fenntartása, 
elmélyítése és kiszélesítése lehet reális célunk.

- Szerencsés  lenne,  ha  a  német  partnervárosunk  Bad  Urach vagy annak segítségével 
Baden-Würtenberg tartományból sikerülne vállalkozót, munkahelyteremtőt megnyerni 
városunk gyarapodásához. Szorgalmazni kell a vállalkozói kapcsolatok kialakítását is.

- Az  udmurt  kapcsolat  fenntartását  a  nagy  távolság  erőteljesen  korlátozza,  míg  a 
lengyelországi  Brzeg  esetében  a  települések  nagyságrendi  különbsége  az,  amely  a 
kapcsolat további szélesítését, avagy testvérvárossá nyilvánítását megnehezíti.



Közigazgatás
− Enying  Városa  kistérségi  feladatot  is  ellát  közigazgatási  vonatkozásban.  A 

Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó részegységek, Építésügy,  Gyámügy,  Mezőföldi 
Kistérségi  Társulás  magában  hordozza  olyan  feladatoknak  az  ellátását,  amelynek 
kisugárzó szerepe van.

− A  rend,  közbiztonság  megteremtése  és  fenntartása  a  városi  Rendőrörs  feladata, 
melynek elhelyezése elképzelhető ideálisabb körülmények között. Reményeink szerint 
az itt szolgálatot teljesítők száma a következő ciklusban nőni fog.

− Várhatóan az Okmányiroda feladatai nőnek. A helyzetet ellátni csak akkor tudjuk, ha 
az  irodahelység  bővítése  mellet  a  személyi  létszám  növekedésével  együtt  a 
finanszírozást is megkapjuk az államtól.

− Célszerű lenne a jövőben – a Rendőrség esetleges más helyre történő átköltöztetésével 
az építésügy, gyámhatóság, szociális igazgatást a Polgármesteri Hivatallal egy épületbe 
telepíteni.  Az  így  felszabaduló  helyiségek  szintén  bekerülhetnek  az 
ingatlanhasznosítási körbe.

− Emléktábla elhelyezése a Polgármesteri Hivatalban, melyre a díszpolgárok neve kerül.

Városgazdálkodás
− Jelenlegi formájában Enying Város Szolgáltató Intézménye mint önállóan gazdálkodó 

egység végzi a város közterületeinek, intézményeinek aktuális és permanens munkáit, 
amelyek  egyrészt  karbantartó,  környezetalakító,  szépítő,  állagmegóvó  és  kisebb 
részben újat építő, létrehozó jellegűek-

− A  település  egyik  legnagyobb  gondja  a  hulladékkezelés  és  a  szemét  kérdése.  A 
közterület rendjének, a városi esztétikus külső biztosításának egyik feltétele az lehet, 
ha a Szolgáltató  rendelkezik  egy állandó megfelelő  képzettségű,  dolgozni  akaró és 
tudó park, kertépítő, takarító brigáddal. Feltétlenül szükség van az elkövetkezőben a 
leromlott,  alacsony  színvonalú,  rossz  hatékonysági  mutatókkal  dolgozó  géppark 
folyamatos cseréjére, felújítására (fűnyírók,  bozótvágók, árokásó, hóeke, sószóró és 
szállító járművek).

− Talán  ez  az  a  terület,  amelyben  a  német  testvérváros  a  leghatásosabb  segítséget 
nyújthatja az elkövetkező években.

− A  Szolgáltató  Intézményen  kívül  a  szennyvízszállítást  településünkön 
magánvállalkozások végzik.  Jövőben ez az állapot  nem tartható.  Ebből fakadóan a 
legnagyobb problémát és feladatot a szennyvíz kérdés, a csatornázás megoldása jelenti 
számunkra.  Ez  társulással  vagy  ha  az  erre  irányuló  törekvéseink  nem  vezetnek 
eredményre, önállóan kell megoldanunk, természetesen kihasználva minden pályázati 
lehetőséget, hiszen a lakosság és az önkormányzat teherbíró képessége meglehetősen 
szegényes.

− Az Ingatlankataszter elkészültével önkormányzatunk számára megnyílik a lehetőség, 
hogy ingatlanjait a lehető legoptimálisabb célra és mértében hasznosítsa.

− Belvízelvezetés, útmenti árkok helyzete, bejárók, hidak, átereszek kérdése problémás 
mint, azok az útszakaszok, ahol az úttest magasabb a járdánál, ahol a betorkolló utak 
lejtősek és nem rendelkeznek megfelelő szilárd burkolattal.

− A 64-es  út  teljes  hosszában – a  lakóterületen  belül  –  kerüljenek a  villanyoszlopra 
virágtartók.

− A „Virágos Enyingért” csak a közterület szépítésére vonatkozzon és azt díjazzuk.
− Előbb-utóbb gondolkodnunk kell egy köztemető létesítéséről.

A kisebbség kérdése
− Városunk  lakosságának  összetételében  egyre  markánsabban  jelentkezik  a  roma 

népesség  növekedése.  Szociális,  kulturális  és  gazdasági  megítélés  szempontjából 
rendkívüli  szélsőségeket  mutatnak.  Iskolázottságuk  többségében  alacsony,  e  miatt 
munkavállalói  lehetőségeik  is  korlátozottak.  Az  önkormányzatot  az  esetek  döntő 



hányadában  segély  folyósítására,  anyagi  és  lakásproblémáik  megoldása  érdekében 
keresik fel. Sajnálatosan önmaguk helyzetük jobbításáért igen kevés önerőt vállalnak, 
életkörülményeik javítását elsősorban külső önkormányzati vagy állami támogatásban 
látják. Iskolázottságuk és anyagi helyzetükből fakadóan viselkedésük, a közösséghez 
való viszonyuk, megnyilvánulásaik,  nyilvános szereplésük rontja a város image-ját, 
kedvezőtlenül hat az idelátogató hazai vagy külföldi turista számára. Felzárkóztatásuk, 
szintre  hozásuk nehézkes,  komoly problémát  okoz.  A megoldást  a következetes  és 
differenciált  nevelés  és  oktatás  jelentheti,  melyet  egyre  növekvő  súllyal  mind  az 
óvodának mind az iskolának nemcsak fel kell vállalni, de tudatosan, következetesen, 
körültekintően végre is kell hajtania.

A betelepülők kérdése
− Az utóbbi években városunk potenciális helyzetéből fakadóan egy nagyobb mértéket 

ölt  és  tendenciózussá  válik  a  német  állampolgárok  ingatlanvásárlásával  járó 
letelepedése.  Egyesek  állandó,  míg  mások  csak  ideiglenes  lakhelyüknek  tekintik 
városunkat. Ahhoz hogy kellőképpen tudjuk őket kezelni, elkerülhetetlen hogy a már a 
2003-as évben olyan fórumokat rendezzünk számukra, amelyek elősegítik azt, hogy 
egyrészt otthonosan érezzék magukat, másrészt kialakuljon bennük a vonzódás Enying 
Városa, lakossága, vezetése irányában, melynek további folytatása lehet, hogy a város 
gazdasági  fellendülését  anyaországi  kapcsolataik  révén  elősegítsék.  Ez  nemcsak 
lehetőség  számunkra,  de  jogos  elvárás  is  lehet  a  város  vezetősége  részéről,  velük 
szemben.

Külterületek
− A sajátos  fekvés  a  történetileg  kialakult  településszerkezet  nemcsak  a  városmagra 

szorítkozik,  hanem  attól  bizony  meglehetősen  távol  eső  területekre  is:  Kabóka, 
Leshegy, Alsótekeres. A lakossági igények ott is ugyanúgy megfogalmazódnak mint a 
belterületen, kielégítésük azonban lényegesen költségesebb.

Lakossági tájékoztatás
− Az önkormányzat  hagyományos  hirdetési  módszerek  alkalmazásán  túl  továbbra  is 

támogatja  a  városi  újság,  a  Hírmondó  megjelentetését.  Szerencsés  lenne  a 
kábeltelevíziós  hálózat  kiépítése  a  város  közigazgatásának  egész  területére, 
hasonlóképpen az internetes honlap megjelenítésére a világhálón.

− Hirdetőtáblák és várostérkép kihelyezés a forgalmas helyekre.
− Nemzeti  ünnepeink  időpontjáról  és  helyszínéről  kapjon  a  lakosság  időben 

tájékoztatást. 

Civil szerveződések
− Végzett  munkájuk,  eredményük,  tagdíjfizetési  moráljuk  és  regisztrált  taglétszámuk 

alapján kapjanak költségvetési támogatást. Működésük lehetőleg olyan helyen legyen, 
melynek nincs többlet  energia  igénye  (több szervezet is elfér  egy épületben,  ha az 
időpontokat rugalmasan egyeztetik). 

Lakáshelyzet
− Bérlakások építése.
− Szabadság téri társasházak tetőtér beépítési lehetőségének megvizsgálása.
− Lakatlan vagy tulajdonos nélkülivé vált lakásingatlanok regisztrálása.
− Olyan önerős építkezések támogatása, kedvezményes áru telkek biztosításával, mely 

nem telekmegosztáson alapul, hanem a város K-Ny irányú szélesítésével jár együtt.
− A jelenlegi bérleti díjak várható növekedéséről határozatunk értelmében az érintettek 

kapjanak értesítést.



− Az  álláshirdetéseknél  a  lakáshelyzet   megoldását  az  önkormányzat  lehetőleg 
lakásbéreléssel oldja meg. Ez a megoldás sokkal gazdaságosabb, mint adott esetben 
egy ingatlan megvásárlása.

A lakosság komfortérzetét növelő intézkedési tervek
− További pénzintézetnek helyiség felajánlása.
− Közjegyzői tevékenységre helybiztosítás.
− Kistérségi koordinációs központ létrehozása (pályázati úton).
− A Volán buszok indulása, érkezése körültekintőbben igazodjon az igényekhez.
− Ügyvédi iroda kialakítása önkormányzati tulajdonban lévő épületben.
− Játszótér kialakítása a Szabadság téri iskola udvarán.
− Padok elhelyezése a főutcai részen.
− Apróbb, a korábbi időkből elmaradt belterületi rendezési munkák elvégzése.
− Bocskai és Deák F. utcai összeköttetés megteremtése.
− A volt benzinkút (Szabadságtér) felszíni rendezése.
− A közterület-felügyelet szigorítása.
− Költségmentes  rétegprogramok  szervezése  a  Művelődési  Házban,  a  Szabadtéri 

színpadon.
− Hóakadály  esetén  intézkedni  kell  a  megfelelő  gépekkel  rendelkező  lakosok 

bevonásáról  éppúgy,  mint  arról,  hogy  a  lakosság  kötelességének  érezze  a  járdák 
takarítását, hó és csúszásmentesítését. 

4/2003.  (II.  27.)  az  önkormányzat  2003-tól  2006-ig  terjedő  időszakra  szóló  gazdasági 
programjáról
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