JEGYZŐKÖNYV

készült a Képviselő-testület 2008. január 24. napján megtartott rendkívüli üléséről
Helye:

Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Enying, Kossuth u. 26.

Jelen vannak: Tóth Dezső polgármester, dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Buza Lajos, Botos Sándor,
Bíró Attila, Gebula Béla Ákos, Mohai Istvánné, dr. Miljánovits György, Nagy József
Ödön, Nyikos István képviselők
Szörfi István jegyző, dr. Takács László aljegyző
Viplak Tibor EVSZI vezető, Tolnai Zsuzsanna Óvodavezető,
Závodni Lászlóné pénzügyi vezető, Vörös András műszaki ügyintéző
Farkas Ildikó ECKÖ elnök, Rafael János ECKÖ elnökhelyettes
Herczeg Emília jegyzőkönyv vezető
Tóth Dezső polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a tagok
határozatképes számban megjelentek és az ülést 7 óra 31 perckor megnyitja. A jegyzőkönyv
hitelesítésére felkéri Nagy József Ödön és Mohai Istvánné képviselőket a jegyzőkönyv vezetésére
Herczeg Emíliát. Felolvassa a napirendet és megkérdezi, hogy van-e valakinek a napirenddel
kapcsolatban kiegészítő javaslata?
Viplak Tibor EVSZI vezető kéri, hogy az önkormányzatot érintő tájékoztatását utolsó
napirendként vegyék fel.
Rafael János ECKÖ elnökhelyettes napirend előtti felszólalásában elmondja, hogy – mint a
kisebbség képviselje – nem kapta meg korábban a mai ülés anyagát, csak most reggel kapta
kézhez, így nem volt alkalma áttanulmányozni. Javasolja, hogy emiatt vegyék le a napirendről az
esélyegyenlőségi tervet és a közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés előterjesztését, mert nem
volt alkalmuk áttanulmányozni a kisebbséget érintő kérdéseket.
Tóth Dezső polgármester kéri, hogy aki Viplak Tibor napirend módosításával egyetért,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal a napirend módosítást elfogadta.
Tóth Dezső polgármester kéri, hogy aki a napirenddel egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta.
Napirend:
1. „A Szirombontogató Óvoda Vas Gereben utcai épületének felújítása és bővítése az
integrált óvodai nevelés feltételeinek javítása érdekében” tárgyú pályázat benyújtása
2. „Enying Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése” tárgyú tanulmány
elfogadása
3. „Enying Város Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Terve” tárgyú tanulmány
elfogadása
4. Tájékoztatás
Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy a három napirendet egyben kell tárgyalni, mert az
óvoda pályázata nem nyújtható be a közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés és az
esélyegyenlőségi terv elfogadása nélkül. Rafael János elnökhelyettesnek jelzi, hogy a
tanulmányban néhány dolog még pontosításra vár, ezért javasolja, hogy addig a kisebbség is
jelezheti, hogy mit kíván szerepeltetni vagy módosítani az esélyegyenlőségi tervben.

Rafael János ECKÖ elnökhelyettese elmondja, hogy mint a helyi kisebbségi önkormányzat
képviselője vétójoga van és tekintettel arra, hogy az esélyegyenlőségi terv ismeretlen számára, él a
vétójogával.
Buza Lajos képviselő nem érti, hogy amíg a polgármester úr megszavaztatta Viplak Tibor úr
javaslatát, addig miért nem szavaztatta meg Rafael János elnökhelyettes javaslatát?
Nagy József Ödön képviselő véleménye szerint azért, mert a három napirend együtt érvényesül és
amennyiben nem veszik fel a 2. és a 3. napirendi pontot, akkor nem tudják az óvoda pályázatot
benyújtani. Véleménye szerint, amikor ahhoz a napirendhez érnek, amely érinti a kisebbségi
önkormányzatot beszéljék meg, hogy milyen javaslata, kiegészítése van a kisebbségi
önkormányzatnak. Esetlegesen a határozati javaslatot is ennek megfelelően lehetne
megfogalmazni.
dr. Takács László aljegyző javasolja, hogy a pályázat melléklete szerint fogadja el a Képviselőtestület az esélyegyenlőségi tervet és a közoktatási esélyegyenlőségi tervet. Aztán később a
kisebbségi önkormányzat megtárgyalhatja és ennek megfelelően a Képviselő-testület pedig
módosíthatja a terveket.
Mohai Istvánné képviselő elmondja, hogy elolvasta a terveket és meglátása szerint kb. 16 sornyi
vonatkozik a kisebbségre. Amennyiben szükségesnek látják, azt akár fel is lehetne olvasni és meg
lehetne beszélni.
Rafael János ECKÖ elnökhelyettese elmondja, hogy már korábban is felvetették a problémájukat
az önkormányzatnak, mint például az ún. Békavárosban a vízhiány, Alsótekeresben pedig az
áramhiányt illetően. Megkérdezi, hogy ezek megoldására vonatkozóan tartalmaz-e valamit a terv?
Tudomása szerint semmilyen megoldást nem tartalmaz. Tarthatatlannak tartja, hogy a XXI.
században van olyan háztartás, ahol nincsen áram, vagy víz.
Tóth Dezső polgármester ismételten elmondja, hogy az esélyegyenlőségi terv az óvodapályázat
beadhatóságának függvénye. A költségvetés készítésénél kellene jeleznie a kisebbségi
önkormányzatnak, hogy mit szeretne megvalósíttatni és a Képviselő-testület szerepelteti az idei
évi költségvetésébe még akkor is, ha esetleg – anyagi forrás hiányában – idén nem tudják
megvalósítani.
Rafael János ECKÖ elnökhelyettese kétli, hogy az idei évben megvalósulna, ha a rendszerváltást
követően eltelt 19 évben nem valósult meg.
dr. Lelkes Ákos alpolgármester ügyrendi javaslata, hogy a polgármester úr szavaztassa meg
Rafael János elnökhelyettes módosító indítványát.
Tóth Dezső polgármester kéri, hogy aki azzal egyetért, hogy Rafael János elnökhelyettes
javaslataként a 2. és a 3. előterjesztést vegyék le a napirendről, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 1 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal, 3 tartózkodással az előterjesztéseket nem vette le
a napirendről.
Tóth Dezső polgármester kéri, hogy aki azzal egyetért, hogy a kisebbségi önkormányzat
módosítási javaslatait a szerdai Képviselő-testületi ülésen megtárgyalják, az kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
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Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008.
(I.24.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy az Enyingi Közoktatási Esélyegyenlőségi
Helyzetelemzése
és
az
Enying
Önkormányzatának
Esélyegyenlőségi Tervében az Enyingi Cigány Kisebbségi
Önkormányzat módosítási javaslatait a Képviselő-testület
megtárgyalja.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Tóth Dezső polgármester

Buza Lajos képviselő sajnálja, hogy a kedden kiosztásra került anyagot nem tárgyalta az Oktatási-,
Kulturális és Sportbizottság. Úgy gondolja, hogy ha valaki jelezte volna az elnök felé, hogy vegye
fel a napirendre, megtette volna és az oktatási bizottság megtárgyalta volna a helyzetelemzést és
az esélyegyenlőségi tervet. Mindemellett azt gondolja, hogy kedden megkaphatta volna a Cigány
Kisebbségi Önkormányzat is az anyagot és akkor nem lennének ilyen helyzetben.
Tóth Dezső polgármester felolvassa az óvoda pályázatának benyújtására vonatkozó határozati
javaslatot.
dr. Takács László aljegyző kiegészítésként elmondja, hogy korábban arról volt szó, hogy az óvoda
engedélyezési tervének a költségvetése szerint 119 millió forint az óvoda felújítás I. ütemének a
bekerülési költsége. A pályázat két fordulós és van idő a terveket módosítani és ezért
Polgármesteri Hivatal olyan pályázatot javasol benyújtani, amely nagyságrendileg nem sokkal
nagyobb összegért az óvoda teljes felújítását tartalmazza. Ezáltal befejezett lehet a beruházás. Úgy
véli, hogy ez fontos kiegészítés lehet a korábban a bizottsági és testületi üléseken elhangzottakhoz
képest.
Tóth Dezső polgármester kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozati javaslatot.
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2008. (I.24.) számú
határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő–testülete úgy határozott, hogy a Középdunántúli Operatív Program keretében meghirdetett KDOP-2007-5.1.1./2F kódszámú,
közoktatási infrastrukturális fejlesztés támogatására kiírt pályázaton részt kíván venni.
A fejlesztési cél:
A Szirombontogató Óvoda Vas Gereben utcai épületének felújítása és bővítése az
integrált óvodai nevelés feltételeinek javítása érdekében
A fejlesztés megvalósulási helye:
Enying, Vas Gereben u. 1. szám alatti, 2004 hrsz-ú ingatlan
A fejlesztés bruttó forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás (10%)
Hitel
Támogatásból igényelt összeg
(90%)
Egyéb támogatás (nevesítve)
Egyéb forrás

13.440.000,- Ft
120.960.000,- Ft
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Összesen (100 %)

134.400.000,- Ft

A fejlesztés pénzügyi ütemezése:
Megnevezés
Saját forrás (10%)
Hitel
Támogatásból igényelt összeg
(90%)
Egyéb támogatás (nevesítve)
Egyéb forrás
Összesen (100%)

2008. év
1.200.720,- Ft

2009. év
12.239.280,- Ft

10.806.480,- Ft

110.153.520,- Ft

12.007.200,- Ft

122.392.800,- Ft

A Képviselő – testület a beruházáshoz rendelt saját forrás fedezetét költségvetéséből
biztosítja, annak összegét a fenti ütemezés szerint költségvetési rendeletében
szerepelteti.
A Képviselő–testület felkéri a polgármesteri hivatalt a pályázati dokumentáció
összeállítására, felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: 2008. január 31. napja
Felelős: Tóth Dezső polgármester
Tóth Dezső polgármester kéri, hogy aki a közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzésre
vonatkozó határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008.
(I.24.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő–testülete úgy
határozott, hogy a határozat mellékletét képező „Enying Város
Közoktatási
Esélyegyenlőségi
Helyzetelemzése”
című
tanulmányt elfogadja.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Tóth Dezső polgármester

Tóth Dezső polgármester kéri, hogy aki az önkormányzat esélyegyenlőségi tervére vonatkozó
határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008.
(I.24.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő–testülete úgy
határozott, hogy a határozat mellékletét képező „Enying Város
Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Terve” című tanulmányt
elfogadja.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Tóth Dezső polgármester
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4. Tájékoztatás
Viplak Tibor EVSZI vezetője tájékoztatási kötelezettségének eleget téve
februárjában üzemi baleset történt a Szolgáltató Intézményben. Az
Egészségbiztosítási Pénztár kiszámlázott 1.055.598 Ft-ot. Ezt az összeget
Egészségbiztosítási Pénztárhoz befizetni, mert az önkormányzatnak
vonatkozóan.

elmondja, hogy tavaly
ellátás költségeire az
15 napon belül kell az
nincs biztosítása erre

Gebula Béla Ákos képviselő véleménye szerint a mai világban a munkáltatónak rendelkeznie
kellene általános és munkaadói felelősségbiztosítással, amely nem nagy tétel a költségvetésben, ám
ugyanakkor ilyen esetekre van kitalálva.
Viplak Tibor EVSZI vezető elmondja, hogy általános felelősségbiztosítással rendelkeznek, csak az
nem terjed ki erre is.
Buza Lajos képviselő teljesen egyetért Gebula Béla képviselő úrral. Úgy gondolja, hogy ma már –
sőt, több mint 15 éve – ilyan biztosítási formával a gazdálkodó szervezetek jelentős része
rendelkezik, és nem egy olyan összegről beszélnek, ami ne lenne megfizethető az egész
önkormányzatnál dolgozó létszámra vonatkozva. Úgy véli, ez annak a felelőssége, aki a biztosítási
szerződést akkor megkötötte, hogy ezt nem tetette bele. Meggyőződése, hogy ezzel a döntéssel
hátrányos helyzetbe hozta a testületet.
Nagy József Ödön képviselő nem örül annak, hogy felelősségre vonást emlegetnek. Úgy gondolja,
hogy – mint a pénzügyi bizottság elnöke – Buza Lajos képviselő úrnak lett volna lehetősége a
biztosítások felülvizsgálatakor ennek jelzésére. Tekintettel arra, hogy ez elmaradt, esetleg az idei
évi költségvetésbe építsék bele az általános és munkaadói felelősségbiztosítás költségét. Megjegyzi,
hogy amióta képviselő, azóta az önkormányzat nem kötött ilyen biztosítást és ha felelőst keresnek,
az csak a Képviselő-testület lehet.
Buza Lajos képviselő szeretné tájékoztatni Nagy József Ödön képviselő urat, hogy a Pénzügyi
Bizottság nem vizsgálta felül a biztosításokat. Úgy véli, hogy a képviselő úr félreinformálása téves
következtetések levonásához vezethetnek. Nem arról beszélt, hogy felelőst keresnek, azt mondta,
hogy annak a felelőssége, aki a biztosítást megkötötte. Nem ő kötöttem meg a biztosítási
szerződést. A Képviselő-testület nem hozott olyan döntést, hogy csak ilyen biztosítást lehet kötni.
Meggyőződése, hogy ez akkor nem kellően átgondolva lett megkötve és ez annak a felelőssége.
Nem azt mondta, hogy felelőst keres, hanem azt mondta, hogy ez annak a felelőssége, aki ezt a
biztosítási szerződést megkötötte. Nem azt mondta, hogy vonjanak valakit felelősségre, de
munkahelyek esetében elmondaná azt, hogy egy ilyen esetben a felelősöket meg szokták keresni és
valamilyen szinten figyelmeztetésben szokták részesíteni, hogy a munkáját ezután
körültekintőbben végezze.
Závodni Lászlóné pénzügyi vezető elmondja, hogy a biztosítások megkötését tárgyalta a korábbi
Képviselő-testület.
Szörfi István jegyző hozzáteszi, hogy az akkori Pénzügyi bizottság kérése az volt, hogy a
legolcsóbbat kössék meg.
Viplak Tibor EVSZI vezetője szerint ez a mostani munkahelyi baleset végződhetett volna
rosszabbul is az önkormányzat számára, ha esetleg életjáradékot vagy nagyobb összeget állapított
volna meg az Egészségbiztosítási Pénztár. Javasolja, hogy mielőbb kössék meg a hiányzó
felelősségbiztosítást.
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Buza Lajos képviselő egyetért azzal, hogy mielőbb kössék meg a jó biztosításokat. Bízzák meg a
Hivatalt, hogy tegyen előterjesztést a Képviselő-testület elé. Megjegyzi, hogy az előző biztosítási
csomag előterjesztője a jegyző volt és azt az előterjesztést tárgyalta az akkori Pénzügyi Bizottság.
Szörfi István jegyző kiegészítésként elmondja, hogy valóban ő volt az előterjesztő, de nem azt
javasolta megkötésre, mint amit a Képviselő-testület választott.
Závodni Lászlóné pénzügyi vezető kéri, hogy mindenképpen tárgyalja a bizottság a biztosításokat
és ehhez javasolja, hogy kérjenek biztosítási alkusztól segítséget.
Tóth Dezső polgármester felhívja a figyelmet, hogy az esélyegyenlőségi helyzetelemzés
átdolgozva a pénteki anyaggal fog a képviselőkhöz eljutni.
Rafael János ECKÖ elnökhelyettese elmondja, hogy részt vett a Közigazgatási Hivatal
tájékoztatóján és megérdeklődte ott, hogy amit korábban kért a jegyző úrtól azt, hogy azok a
jegyzőkönyvek, ami nyilvános – testületi és bizottsági jegyzőkönyvek és anyagok, ami nyilvános –
kaphat-e. Lipták Rita azt a felvilágosítást adta, hogy ami nyilvános anyag, bármilyen közrendű
enyingi állampolgárnak kötelességük a rendelkezésükre bocsátani. A Településfejlesztési
Bizottsági ülés anyagából szokott kapni, de a Képviselő-testületi ülés anyagából nem, csak
meghívót. A jegyző úr azt mondta neki, hogy csak azt kaphatja meg, ami a kisebbségre
vonatkozik. De nem így van, joga van arra, hogy az összeset megkapja. Úgy véli, hogy joga van –
nemcsak neki, de bárkinek joga van – abba a hanganyagba, ami alapján felveszik a jegyzőkönyvet,
belehallgatni. Arra kéri a jegyző urat, hogy ilyen félretájékoztatást, rossz információt ne adjon. Kéri
jegyzőkönyvbe venni, hogy a Képviselő-testület anyagát is küldjék meg számára, hogy tudja, hogy
miről van szó az ülésen.
Szörfi István jegyző megkéri Rafael János urat, hogy ne kiabáljon az ülésen. Az általa
elmondottakra annyit szeretne reagálni, hogy tanúk előtt mondta Rafael János úrnak, hogy a
nyilvános ülés anyagát és jegyzőkönyvét megnézheti. Amellett sehol nem írják elő, hogy a
jegyzőkönyvek mi alapján készülnek, ez lehet hanganyag vagy csak írásbeli jegyzetelés, de azok
munkaanyagok és nem kötelező kiadni, mert nem nyilvános anyag.
Buza Lajos képviselő arra kéri a polgármestert, hogy a szerdai ülésen akkor vegyék napirendre a
közoktatási esélyegyenlőség helyzetelemzését és az esélyegyenlőségi terv módosítását, ha azokat
a kisebbségi önkormányzat, valamint az illetékes bizottság, vagy bizottságok megtárgyalták. Úgy
gondolja, hogy ezt törvénysértően fogadta el a Képviselő-testület, mert ilyen előterjesztést csak
bizottsági tárgyalás után lehetett volna elfogadni.
Szörfi István jegyző szerint – ahogy már többször felhívta a képviselő úr figyelmét - a képviselő
úrnak el kellene olvasnia az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát, mielőtt
törvénysértésre hivatkozik. Amennyiben a Képviselő-testület rendkívüli ülést tart, arra bármilyen
előterjesztést bevihet.
Buza Lajos képviselő szerint az a rendkívüli ülés, amelyet a jegyző úr annak mond.
Tóth Dezső polgármester egyéb hozzászólás nem lévén az ülést 8.02 perckor bezárja.
Enying, 2008. január 25.
Tóth Dezső
polgármester

Szörfi István
jegyző
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Mohai Istvánné
hitelesítő

Nagy József Ödön
hitelesítő
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