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a Képviselő-testület 2007. december 12-én tartott  nyílt üléséről

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

Jelen vannak: Tóth Dezső polgármester, dr. Lelkes Ákos alpolgármester
Bíró Attila, Botos Sándor, Buza Lajos, Gál Balázs, Gebula Béla Ákos, dr. 
Miljánovits György, Mohai Istvánné, Nagy József Ödön, Nyikos István, 
dr. Óvári László, Szabó Attila, Venczel Zita képviselők
Szörfi  István  jegyző,  dr.  Takács  László  aljegyző.  Závodni  Lászlóné 
pénzügyi vezető, 
Raffael  János  ECKÖ  elnök  helyettes,  Királyné  Cs.  Ilona  Bölcsőde 
vezető, Szabó Jánosné ESZI vezető, Tolnai Zsuzsanna Óvoda vezető
id. Szabó Attila és Szabó Krisztián Szabó Attiláné képviselőjeként
 
Vassné Zsemberi Katalin jegyzőkönyvvezető

Tóth Dezső polgármester köszönti a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket és a 
televízió  nézőit.  Megállapítja,  hogy  a  képviselők  határozatképes  számban,  14  fővel 
megjelentek és  az ülést  15.00 órakor megnyitja.  A jegyzőkönyv vezetésére felkéri  Vassné 
Zsemberi Katalint, a jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Lelkes Ákos és dr. Miljánovits György 
képviselőket.  Ismerteti  a  napirendet  és  jelzi,  hogy  a  reklámtáblák  felméréséről  szóló 
tájékoztató lemaradt a meghívóról, ezért kéri, hogy 1.2-es pontként vegyék fel a napirendre.

Gebula Béla Ákos képviselő javasolja, hogy a 2.1-es pontot vegyék le a napirendről, és majd 
a 2008. évi költségvetés tervezésekor térjenek vissza rá.

Buza Lajos képviselő javasolja, hogy a szemétszállítási díjat 5.9-es pontként tárgyalják meg, 
előtte  pedig tartsanak egy hosszabb szünetet,  hogy a  délelőtt  folyamán –  a  Zöldfok Zrt. 
képviselőjével – lefolytatott tárgyalás részleteiről tájékoztatást nyújthasson.

Szörfi István jegyző jelzi, hogy a 2.1-es pont alatt lévő előterjesztését visszavonja, és kéri, 
hogy 2.1-es pontként vegyék fel a kommunális adóra, az iparűzési adóra és a luxusadóra 
vonatkozó  módosító  javaslatokat.  Elmondja,  hogy  az  előterjesztett  módosítások  csak 
technikai jellegűek, érdemi változást nem jelentenek. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 
most kiosztásra került előterjesztéseit is kéri felvenni a napirendre.

Buza Lajos képviselő elmondja, hogy az adórendeletek módosítására vonatkozó javaslatokat 
először a Pénzügyi  Bizottságnak kellett  volna véleményeznie,  így nem javasolja  azoknak 
napirendre való felvételét. 5 perc alatt nem lehet érdemben áttanulmányozni a javaslatokat.

Szörfi István jegyző elmondja, hogy 2007. évi CXXVI.-os törvény változása miatt került sor 
az  előterjesztésre,  az  abban  foglalt  változásokat  a  Pénzügyi  Bizottság  véleményétől 
függetlenül át kell vezetni a helyi rendeletekben.



Nagy József Ödön képviselő javasolja, hogy a rendeletmódosítások megvitatása is a szünet 
után történjen utolsó napirendi pontként, így mindenkinek lesz ideje rá áttanulmányozni.

Szabó  Attila képviselő  javasolja,  hogy  az  Egészségügyi  Bizottság  előterjesztéseit  első 
napirendi  pontként  tárgyalják,  tekintettel  arra,  hogy  az  előterjesztésekkel  kapcsoltban 
vendégek is érkeztek az ülésre.

Buza Lajos képviselő kéri, hogy a képviselő-testület kapjon tájékoztatást arra vonatkozóan, 
hogy az önkormányzatnak és a Polgármesteri Hivatalnak hány bírósági pere van jelenleg.

Tóth Dezső polgármester – több módosító javaslat nem lévén – kéri, hogy aki azzal egyetért, 
hogy  a  reklámtáblák  felméréséről  készült  tájékoztatót  1.2-es  pontként  felvegyék  a 
napirendre, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal a reklámtáblák felméréséről készült tájékoztatót  
1.2-es pontként felvette a napirendre.

Tóth  Dezső polgármester  kéri,  hogy  aki  azzal  egyetért,  hogy  a  szemétszállítási  díj 
megvitatását 5.9-es pontként tárgyalják, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal a szemétszállítási díj megvitatását 5.9-es pontként 
tárgyalja.
 
Tóth Dezső polgármester kéri, hogy aki azzal egyetért, hogy az Egészségügyi és Szociális 
Bizottság előterjesztéseit 6-os pontként felvegyék a napirendre, kézfeltartással szavazzon.

A  Képviselő-testület  14  igen  egyhangú  szavazattal  az  Egészségügyi  és  Szociális  Bizottság  
előterjesztéseit 6-os pontként felvette a napirendre.

Tóth  Dezső polgármester  kéri,  hogy  aki  azzal  egyetért,  hogy  a  helyi  adórendeletek 
módosítására vonatkozó előterjesztést 7-es pontként felvegyék a napirendre, kézfeltartással 
szavazzon.
 
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal,  1 ellenszavazattal,  1 tartózkodással a helyi adórendeletek  
módosítására vonatkozó előterjesztést 7-es pontként felvette a napirendre.

Tóth Dezső polgármester  kéri,  hogy aki  azzal  egyetért,  hogy az  Egészségügyi  Bizottság 
előterjesztéseit 1-es pontként tárgyalják, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület  13  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  1  tartózkodással  az  Egészségügyi  
Bizottság előterjesztéseit 1-es pontként tárgyalja.

Szörfi István jegyző Buza Lajos képviselő kérésére válaszul elmondja, hogy jelenleg nem tud 
pontos  tájékoztatást  adni  a  folyamatban  lévő  perekről,  de  amennyiben  a  képviselő  úr 
elfogadja, úgy a következő képviselő-testületi ülésre írásban választ fog adni.

Buza Lajos képviselő felhívja Szörfi István jegyző figyelmét, hogy a törvény szerint 15 napon 
belül köteles írásban tájékoztatást nyújtani a képviselő-testület számára.

2



Szörfi István jegyző felhívja Buza Lajos képviselő figyelmét, hogy a SzMSz rendelkezései 
szerint a kérdések és az interpellációk a napirendek végén hangozhatnak el, s jelenleg még a 
napirend sincs elfogadva.
 
Tóth  Dezső polgármester  kéri,  hogy  aki  a  teljes,  módosított  napirenddel  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással a napirendet elfogadta.

N a p i r e n d:

Nyílt ülés 

1. Egészségügyi Bizottság előterjesztései
−A kistérségi rendelő építésének lehetőségei
−Védőnői pályázat kiírása
−Dr. Taubert Márta gyermekorvos kérelme
−Dr. Meláth Viola gyermekorvos kérelme

2. Polgármester előterjesztései
2.1 Törvényességi észrevételek újratárgyalása

− Alpolgármester tiszteletdíja 
− 2007. évi költségvetési rendelet

2.2 Reklámtáblák felülvizsgálatáról tájékoztató
2.3 A Képviselő-testület 2008. évi ülésterve
2.4 Polgármester és a Jegyző szabadságolásának ütemezése
2.5 Intézményátszervezéssel kapcsolatos véleménykérés
2.6 Tájékoztató a 19 fős bentlakásos intézmény helyzetéről
2.7 Enying  Város  szennyvízcsatorna  hálózatának  és  tisztítótelepének 

megvalósítása a KEOP-1.2.0/1F keretében
2.8 A Védőnői Szolgálat kérelme
2.9 A Szabadság tér 5. szám alatti ingatlan kérdése
2.10 A 2007. évi munkák főbb mutatói

3. Oktatási-, Kulturális és Sportbizottság előterjesztései
3.1 A Török Bálint Ált. Iskola éves beszámolója
3.2 Mohai  Istvánné  intézményvezető  TIOP  pályázattal  kapcsolatos 

előterjesztése
3.3 Testvérvárosi kapcsolat létesítésének szövegtervezete
3.4 Tájékoztatás a bizottsági hatáskörben hozott döntésekről, a bizottsági 

üléseken elhangzottakról

4. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztései
4.1 A Gömbös Bt. vállalkozói szerződése
4.2 A 2008. évi lakásbérleti díjak megállapítása, rendeletmódosítás
4.3 A 2008. évi helyiségbérleti díjak megállapítása
4.4 A 2008. évi garázsbérleti díjak megállapítása
4.5 A 2008. évi haszonbérleti díjak megállapítása
4.6 Gyep művelési ágú ingatlanok haszonbérleti díja 2008. évben
4.7 Haszonbérbe adható termőföldek 2008. évben
4.8 Telephely  céljára  bérbe  adott  földterületek  2008.  évi  bérleti  díjának 

megállapítása
4.9 A balatonbozsoki volt  üszőtelep körüli  gyep,  erdő 2008.  évi  bérleti 

díjának megállapítása
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4.10 A  2008.  évben  értékesítendő  önkormányzati  építési  telkek  körének 
kijelölése, értékkategóriájának meghatározása

4.11 A  rendelőintézet  2  m2-es  területének  további  bérbeadása 
szemüvegvények beváltására

4.12 A rendelőintézeti büféhelyiség bérbeadása 2008. évben
4.13 Önkormányzati fejlesztések 2008. évben
4.14 Erzsébet Ligeti Általános Iskola és a volt szülőotthon hasznosításának 

kérdése
4.15 Városi  Bölcsőde  főzőkonyhájának  ÁNTSZ  előírásoknak  megfelelő 

átalakítása a működési engedély beszerzéséhez
4.16 GLM UNGARN GMBH., Erkel Ferenc utcai, önkormányzati tulajdonú 

építési telek megvásárlására tett ajánlata
4.17 A Fenyő házaspár elhelyezése érdekében tett intézkedések
4.18 Ingrid  Langer,  8130  Enying,  Váci  M.  u.  68/B.  szám  alatti  lakos 

kérelme
4.19 Karzat  Építőipari  Kft.  kaland-játék  park  létrehozására  irányuló 

elképzelése
4.20 Kovács Andrásné, Enying, Vár u. 36. szám alatti lakos kérelme
4.21 Enyingi  Polgárok  Szövetségének  kérelme  adventi  kereszt  felállítása 

kapcsán
4.22 Lakossági  kezdeményezés  motoros-gyakorlópálya  létesítése 

érdekében
4.23 Tájékoztatás a bizottsági hatáskörben hozott döntésekről, a bizottsági 

üléseken elhangzottakról

5. Pénzügyi Bizottság előterjesztései
5.1 2007. évi adók, díjak

− Kommunális adó
− Iparűzési adó
− Vízdíj (Fejérvíz Rt.)
− Vízdíj (DRV Zrt.)

5.2 Enyingi Kisebbségi Önkormányzat közhasznú foglalkoztatási kérelme
5.3 Polgármesteri Hivatal pótelőirányzati kérelme

(Jegyzői törvényességi észrevétel)
5.4 Városi Bölcsőde kérelme
5.5 ESZI kérelmei
5.6 Szirombontogató Óvoda kérelme
5.7 Török Bálint Ált. Iskola kérelme

(Jegyzői törvényességi észrevétel)
5.8 Tájékoztatás  a  bizottsági  hatáskörben  hozott  döntésekről,  a  bizottsági 

üléseken elhangzottakról
5.9 Szemétszállítási díj

6. Helyi adórendeletek módosítása

1. Egészségügyi Bizottság előterjesztései
A kistérségi rendelő építésének lehetőségei

Tóth  Dezső polgármester  átadja  a  szót  dr.  Miljánovits  György  képviselőnek,  az 
Egészségügyi Bizottság elnökének.

Dr. Miljánovits György képviselő elmondja, hogy a hétfői napon az Egészségügyi Bizottság 
a Településfejlesztési Bizottsággal közös ülést tartott, melynek során több határozati javaslat 
is született. Ismerteti a kistérségi rendelő építésére vonatkozó előterjesztést, az első, majd a 
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második határozati javaslatot. Javasolja, hogy a két javaslatot egy határozatban fogadja el a 
képviselő-testület.

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy az előző nap a Megyei Polgárvédelmi Bizottság 
ülésén  vett  részt  Székesfehérváron,  ahol  alkalma nyílt  beszélnie  Balsay  Istvánnal  a  Fejér 
Megyei Közgyűlés alelnökével,  aki kérte, hogy amint a testület részéről döntés születik a 
kistérségi  szakrendelő  kapcsán,  értesítsük  a  Megyei  Közgyűlést  is,  hiszen  a  rendelő 
megvalósítása a megye közreműködésével közösen valósul meg.

Buza Lajos képviselő megkérdezi, hogy ki a tervezőiroda képviselője, illetve javasolja, hogy 
ne a Fejér Megyei Közgyűlés képviselőjével, hanem az elnökével legyen felvéve a kapcsolat.

Szörfi István jegyző elmondja, hogy az önkormányzati törvény alapján a Közgyűlés elnöke 
egyben a képviselője is a Közgyűlésnek.

Dr. Óvári László képviselő javasolja, hogy az első határozati javaslatban a  „megépítés” szó 
helyett a „létrehozás” szerepeljen.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester elmondja, hogy a közös ülésen 2 órai vita után bontakozott 
ki a határozati javaslat, módosító javaslatokat fel lehet vetni, de kéri a határozat támogatását.

Nagy József Ödön képviselő javasolja, hogy a tervezőiroda pontos neve és címe is kerüljön 
bele a határozatba.

Tóth Dezső polgármester jelzi, hogy az iroda nevét jelenleg nem tudja megmondani.

Nagy  József  Ödön képviselő  módosítja  javaslatát,  miszerint  az  „engedélyes  terv  készítője” 
szerepeljen a határozatban. 

Buza Lajos képviselő  nem támogatja  a  javaslatot,  mivel  meggyőződése,  hogy új  rendelő 
építésére,  az  önkormányzatnak  nincs  lehetősége.  Nincs  arra  pénzügyi  fedezet,  hogy  400 
millió Ft-ból új rendelőt építsenek. 

Dr. Miljánovits György képviselő elmondja, hogy a bizottsági ülésen nem foglaltak állást 
abban,  hogy  melyik  előterjesztett  javaslatot  támogatják.  A  képviselő-testületnek  kell 
eldöntenie, hogy mit akar megvalósítani, régi rendelőt felújítani, vagy egy újat létrehozni. A 
bizottsági  ülésen  a  javaslat  az  volt,  hogy  kezdjenek  újra  tárgyalásokat  az  illetékes 
ajánlattevőkkel. 

Gebula Béla Ákos képviselő  véleménye szerint  az  előterjesztett  javaslatok előre  viszik a 
testületet  a  megvalósításban,  amit  lehetett  ezzel  kapcsolatban  a  bizottsági  ülésen 
megbeszéltek. Véleménye szerint, ha nem döntenek minél előbb, ki fognak csúszni az időből. 

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester elmondja, hogy jelenleg a legfontosabb tényező az idő, a 
határidő  betartása.  Elmondja,  hogy  ha  valaki  nem  ért  egyet  a  javaslattal,  nem  kell 
megszavaznia,  de mindenképp szavazzanak,  ne utalják vissza az  Egészségügyi  Bizottság 
számára, vagy vegyék le a napirendről, mert nem fogják tudni benyújtani a pályázatot.

Dr.  Óvári  László képviselő  véleménye  szerint  a  javaslata,  miszerint  a  „létrehozás” szó 
szerepeljen a határozatban, tágabbá teszi a határozat értelmezését, mert magában foglalja a 
régi rendelő felújítását, vagy akár az új rendelő létrehozását is.
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Buza  Lajos képviselő  elmondja,  hogy  pénzügyi  szempontból  is  szeretné  átlátni  az 
ajánlatokat. Javasolja, hogy az engedélyes terv készítőjétől, illetve a Medical Center Kft-től is 
kérjenek ajánlatot a szakrendelőre vonatkozóan.

Nagy József Ödön képviselő elmondja, hogy az együttes bizottsági ülésen világossá vált, 
hogy  az  önkormányzat  feladata  a  szakrendelő  megépítése  lenne,  az  alapellátással  csak 
csökkentett  mértékben  kellene  foglalkoznia.  A  pályázat  benyújtásának  feltétele,  hogy  az 
önkormányzat  engedélyes tervvel  rendelkezzen,  és  biztos  benne,  hogy a rendelőintézetre 
vonatkozóan a felújítási tervet 3 hónapon belül nem tudják megszerezni. Így született meg az 
a javaslat, hogy a megyével, vagy a kistérséggel közösen kell az új rendelőt felépíteni, abban 
az esetben, ha az 400 millió Ft-ból kikerül. Ennek megvalósításához 40 millió Ft önrészre van 
szükség, amelyből a megye 20 millió Ft-ot már félretett erre a célra. Véleménye szerint a Fejér 
Megyei Közgyűlés Elnökével lefolytatandó tárgyalások eredményeként, a megye a másik 20 
millió Ft-ot is meg fogja adni a megvalósításhoz. A másik lehetőséget, hogy a nem a célnak 
megfelelő  épület,  a  rendelőintézet  felújítására  fordítsanak  pénzösszegeket,  nem  tartja 
szerencsésnek. 

Dr.  Lelkes  Ákos alpolgármester  elmondja,  hogy  Polgárdiban  1  éve  adtak  át  egy 
egészségházat,  amelyben  egy  családorvosi  és  egy  gyermekorvosi  rendelő  található,  az 
emeleti részen pedig lakás. Az egész ház bekerülési értéke csak töredéke volt a 400 millió Ft-
nak. Kéri, hogy a szakrendelés folyamatának a felújítását ne akadályozzák meg.

Gebula  Béla  Ákos képviselő  jelzi,  hogy  a  módosító  javaslatok  elhangzottak,  ügyrendi 
javaslata, hogy a vitát zárják le és szavazzanak.

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

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a vitát lezárta.

Szörfi  István jegyző  jelzi,  hogy  az  előterjesztőnek  van  még  lehetősége  hozzászólni  a 
témához.

Dr. Miljánovits György képviselő idézi a bizottsági előterjesztésének egy részét, miszerint a 
rendelkezésére álló ajánlatok közül kellett a bizottságnak döntenie a szakrendelő létrehozása 
kapcsán. Elmondja, hogy az ülésen ezzel kapcsolatban nem született érdemi döntés.

Tóth Dezső polgármester kéri, hogy aki Nagy József Ödön képviselő javaslatával egyetért, 
miszerint az „engedélyes terv készítője” szerepeljen a határozatban, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
455/2007 (XII.12.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a kistérségi rendelő építésének lehetőségeiről 
előterjesztett  első  határozati  javaslatot  az  alábbiak  szerint 
módosítja:
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„Ehhez megkeresi az engedélyes terv készítőjét, hogy…”

Tóth Dezső polgármester kéri,  hogy aki dr.  Óvári  László képviselő javaslatával  egyetért, 
miszerint  a  „megépítését” szó  helyett  a  „létrehozását” szó  szerepeljen  a  határozatban, 
kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
456/2007 (XII.12.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a kistérségi rendelő építésének lehetőségeiről 
előterjesztett  első  határozati  javaslatot  az  alábbiak  szerint 
módosítja:

A „megépítését” szó helyett a „létrehozását” szót szerepelteti.

Tóth Dezső polgármester kéri, hogy aki Buza Lajos képviselő javaslatával egyetért, miszerint 
a Medical Center Kft-től is kérjenek ajánlatot, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 7 ellenszavazattal a javaslatot nem fogadta el.

Tóth  Dezső polgármester  kéri,  hogy  aki  dr.  Miljánovits  György  képviselő  javaslatával 
egyetért,  miszerint az első és a második határozati  javaslatot vonják össze, kézfeltartással 
szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
457/2007 (XII.12.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a kistérségi rendelő építésének lehetőségeiről 
előterjesztett  első és második határozati  javaslatot összevonja 
egy határozattá.

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

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
458/2007 (XII.12.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  meg  kívánja  pályázni  a  Közép-dunántúli 
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Operatív Program KDOP 2007-5.2.1. kódszámú pályázati kiírás 
„B”  komponensén  az  enyingi  székhelyű,  kistérségi 
rendelőintézet  létrehozását.  Ehhez  előzetesen  megkeresi  az 
engedélyes  terv  készítőjét,  hogy  nyilatkozzon  arra 
vonatkozóan, hogy pályázati kiírásnak megfelelő tartalommal, 
költséggel és benyújtási határidővel a pályázat benyújtható-e.

Amennyiben  a  tervező  úgy  nyilatkozik,  hogy  a  pályázat 
benyújtható,  abban  az  esetben  a  polgármester  vegye  fel  a 
kapcsolatot a Fejér Megyei Közgyűlés képviselőjével, valamint 
a  kistérség  polgármestereivel  és  kezdje  meg  a  pályázat 
előkészítését.

Határidő: első  bekezdés  vonatkozásában  azonnal, 
legkésőbb 2008. január 4. napja,
második bekezdés vonatkozásában folyamatos

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Dr. Miljánovits György képviselő ismerteti a harmadik határozati javaslatot.

Szabó Attila képviselő  jelzi,  hogy személyes  érintettsége  miatt  nem kíván  részt  venni  a 
szavazásban.

Tóth Dezső polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Szabó Attila ne vegyen részt a 
határozati javaslat szavazásában személyes érintettsége miatt, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 1 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal, 7 tartózkodással Szabó Attila kérést nem  
fogadta el. 

Tóth  Dezső polgármester  –  több  hozzászólás  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 
459/2007 (XII.12.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  megkéri  Szabó  Attiláné  egyéni  vállalkozót 
(8130 Enying, Szabadság tér 9.), hogy fejlesztési elképzeléseiről 
–  ezen  belül  különösen  az  egészségügyi  alapellátás 
önkormányzatot  érintő  kérdéseiről  –  részletes,  garanciákkal 
alátámasztott ajánlatot tegyen az önkormányzat elé.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Védőnői pályázat kiírása

Dr. Miljánovits György képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.
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Tóth Dezső polgármester – hozzászólás 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 
460/2007 (XII.12.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  védőnői  állásra  kiírt  pályázatot  jelen 
határozat  elválaszthatatlan  mellékletét  képező  formában  és 
tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Dr. Taubert Márta gyermekorvos kérelme

Dr.  Miljánovits  György képviselő  ismerteti  az  előterjesztést  és  dr.  Taubert  Márta 
gyermekorvos kérelmével kapcsolatos határozati javaslatot.

Tóth  Dezső polgármester  megkérdezi,  hogy  a  kérelem  teljesítéséhez  van-e  az 
önkormányzatnak fedezete?

Buza  Lajos képviselő  elmondja,  hogy  a  kérelemmel  kapcsolatban  már  született  döntés. 
Megvizsgálták az orvosok feladat-ellátási szerződéseit, és abban foglaltak alapján a rendelők 
berendezését az önkormányzat biztosítja, de a felújítások már az orvosok feladata.

Dr.  Lelkes  Ákos alpolgármester  elmondja,  hogy  nem  látja,  hogy  a  határozati  javaslat 
összhangban lenne a korábban meghozott döntésekkel.

Dr. Miljánovits György képviselő elmondja, hogy annak ellenére, hogy a szerződés alapján 
valóban az orvosok feladata a felújítások finanszírozása, támogatná a kérelmet, mivel tavaly 
ősszel  a  MEP  megvonta  az  orvosoktól  az  amortizációs  támogatást,  a  taposószívó  pedig 
kötelező felszerelés.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester javasolja, hogy a felmerült kérésekre akkor térjenek vissza, 
ha  már  az  ügyelet  részéről  a  vizitdíjból  befolyt  plusz  pénzösszegek  az  önkormányzat 
rendelkezésére állnak. Akkor majd felmérhetik a szükségleteket és az orvosok között ezt a 
pénzösszeget feloszthatják felújításokra.

Gebula Béla Ákos képviselő kéri, hogy a határozatban a teljesítéshez a forrást jelölje meg a 
testület, vagy utalják vissza a kérelmet az Egészségügyi Bizottságnak.

Nagy József Ödön  képviselő javasolja, hogy a teljesítés a 2007. évi működési hitel terhére 
történjen.

Tóth Dezső polgármester – több hozzászólás, kérdés nem lévén – kéri, hogy aki Nagy József 
Ödön képviselő módosító javaslatával egyetért, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület  9  igen szavazattal,  4  ellenszavazattal,  1  tartózkodással  az  alábbi  határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
461/2007 (XII.12.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy dr. Taubert Márta gyermekorvos kérelmével 
kapcsolatban előterjesztett határozati javaslatban a forrásnak a 
2007. évi működési hitelt jelöli meg.

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

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
462/2007 (XII.12.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  dr.  Taubert  Márta  gyermekorvos  részére 
biztosít  2  db  műbőr  fotelt  és  1  db  taposószívót,  összesen 
57.000,- Ft értékben, a 2007. évi működési hitel terhére.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Dr. Meláth Viola gyermekorvos kérelme

Dr.  Miljánovits  György képviselő  ismerteti  dr.  Meláth  Viola  gyermekorvos  kérelmével 
kapcsolatos  határozati  javaslatot.  Elmondja,  hogy  a  doktornő  az  eredeti  kérelmét 
menetközben visszavonta és módosította, így született meg a jelenlegi javaslat.

Tóth Dezső polgármester  elmondja,  hogy a kérelem már másodszor kerül  a  testület  elé. 
Korábban  megvizsgálták  az  orvosok  feladat-ellátási  szerződéseit,  és  a  szerződések 
rendelkeznek a takarítás feladatának elvégzéséről.  Ezzel kapcsolatban a képviselő-testület 
már hozott egy döntést.

Buza  Lajos képviselő  véleménye  szerint,  ha  jelen  esetben  az  önkormányzat  átvállalja  a 
takarítást az orvosoktól, akkor a városban lévő összes vállalkozó nyújtsa be az ilyen jellegű 
kérelmét  a  testülethez,  mert  az  önkormányzat  nagylelkű,  és  mindenki  után  a  takarítást 
felvállalja.

Dr.  Lelkes  Ákos alpolgármester  elmondja,  hogy  ebben  az  esetben  sem  látja,  hogy  a 
határozati  javaslat  összhangban  lenne  a  korábban  meghozott  testületi  döntéssel. 
Amennyiben  a  jelenlegi  határozati  javaslatot  a  testület  megszavazza,  akkor  a  korábban 
hozott döntését hatályon kívül kell helyeznie. Az Egészségügyi Bizottságon kellene ezeket a 
kérdéseket pontosabban megtárgyalni.
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Dr.  Miljánovits  György képviselő  véleménye  szerint  az  orvosok  kérése  elfogadható. 
Elmondja, hogy a képviselő-testület bízta meg az Egészségügyi Bizottságot, hogy foglaljon 
állást a kérelemmel kapcsolatban, amit a bizottság meg is tett. Arra tett javaslatot a bizottság, 
hogy  a  feladat-ellátási  szerződésben  foglaltak  ellenére  az  önkormányzat  vállalja  át  a 
takarítást,  hiszen  ezt  eddig  is  megtette.  Elmondja,  hogy  a  képviselő-testület  bármilyen 
szinten támogathatja a háziorvosokat, azt semmilyen törvény nem tiltja.

Venczel  Zita képviselő  javasolja,  hogy  az  orvosok  megbízási  szerződéseit  nézzék  át,  és 
azokat módosítsák a kérelemnek megfelelő módon.

Gebula  Béla  Ákos képviselő  véleménye  szerint  a  határozati  javaslat  nem  állásfoglalás, 
hiszen pénzügyi forrást is érint. Megjegyzi, hogy a határozatok megszavazásával precedenst 
teremt a képviselő-testület.

Nagy József Ödön képviselő elmondja, hogy az orvosokkal történt szerződések megkötését 
követően, a 2007. évi augusztusi ülésen döntött a testület arról, hogy a takarítás elvégzéséért 
20  eFt-ot  kér  az  orvosoktól.  A  díjat  találomra  állapították  meg,  semmiféle  számszaki 
alátámasztást  nem  láttak  az  orvosok,  ezért  kértek  ezzel  kapcsolatban  magyarázatot.  Az 
Egészségügyi  Bizottság  az  ülésén  azt  a  döntést  hozta,  hogy  továbbra  is  vállalja  át  az 
önkormányzat a takarítási feladatokat.

Buza Lajos képviselő elmondja, hogy a 20 eFt megállapításának az alapja az volt, hogy az 
önkormányzat 1 fő takarítónőt azért foglalkoztat,  hogy az orvosi rendelőkben a takarítást 
elvégezze. Ennek az 1 főnek a bérét osztották fel az orvosok között, így jött ki a 20 eFt.

Dr.  Miljánovits  György képviselő  elmondja,  hogy  az  állásfoglalásra  a  képviselő-testület 
kérte  fel  az  Egészségügyi  Bizottságot.  A  kérelem nem szakmai  jellegű,  így  csak  érzelmi 
alapon tudták megközelíteni a kérdést, és támogatni az orvosok kérelmét.

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

A Képviselő-testület  5  igen szavazattal,  8  ellenszavazattal,  1  tartózkodással  az  alábbi  határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
463/2007 (XII.12.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  háziorvosi  és  fogorvosi  rendelőkben  a 
megbízási szerződés 12. pontja szerinti takarítási feladatokat az 
önkormányzat átvállalja.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Tóth Dezső polgármester 5 perc szünetet rendel el.

15.47 perctől 15.51 percig szünet.

11



2. Polgármester előterjesztései
2.1 Törvényességi észrevételek újratárgyalása, alpolgármester tiszteletdíja 

Tóth Dezső polgármester ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Dr.  Óvári  László képviselő  elmondja,  hogy  a  Közigazgatási  Hivatal  észrevételének 
értelmében lehetőség van arra is, hogy a testület az alpolgármester tiszteletdíját alacsonyabb 
összegben állapítsa meg, ha azt az alpolgármester írásban is kéri. Elmondja, hogy dr. Lelkes 
Ákos alpolgármester szóban már jelezte, hogy ugyanolyan összegű tiszteletdíjra tart igényt, 
mint az előző alpolgármester, ezt a kérését szerinte írásban is megteszi, mivel úriember, és 
akkor a kérdés le is van zárva.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester elmondja, hogy az alpolgármester jelenleg ő, de véleménye 
szerint  ettől el  kellene vonatkoztatni,  a személyeket  nem kell  összemosni a tisztségekkel. 
Megjegyzi, hogy úriembernek tartja magát, de amit dr. Óvári László képviselő említett,  ő 
ilyen  dolgot  sosem  mondott,  minden  a  hangfelvételekből  és  a  jegyzőkönyvekből 
visszaidézhetőek.

Nagy József Ödön képviselő elmondja, hogy amikor a képviselői tiszteletdíjnál a magasabb 
rész 70%-át szavazták meg, akkor senki sem vitázott. Ügyrendi javaslata, hogy a vitát zárják 
le.

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

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással a vitát lezárta.

Dr. Óvári László képviselő megjegyzi, hogy dr. Lelkes Ákos alpolgármester nem jelezte a 
személyes érintettségét, így javasolja, hogy a szavazásból zárják ki.

Tóth Dezső polgármester jelzi, hogy már szavazásban volt a képviselő-testület.

Buza Lajos képviselő jelzi, hogy nem kíván részt venni a szavazásban.

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

A Képviselő-testület  9  igen szavazattal,  1  ellenszavazattal,  3  tartózkodással  az  alábbi  határozatot  
hozta (Buza Lajos képviselő a szavazásban nem vett részt):

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
464/2007 (XII.12.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy a Közép-dunántúli  Regionális Közigazgatási 
Hivatal  02/776/2007.  ügyszámú  levelében  foglalt  –  az 
alpolgármester  tiszteletdíjára  vonatkozó  –  törvényességi 
észrevételt elfogadja.

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az 
alpolgármester  tiszteletdíját  megválasztása  napjától  bruttó 
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165.600,-  Ft  összegben  állapítja  meg.  A  képviselő-testület  a 
246/2007. (VI.27.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

2007. évi költségvetési rendelet

Tóth Dezső polgármester ismerteti az előterjesztést és a rendeletmódosító javaslatot.

Buza Lajos képviselő elmondja, hogy véleménye szerint az előterjesztés törvénysértő, mivel 
a  költségvetési  rendelet  módosítását  először  a  Pénzügyi  Bizottságnak  kellett  volna 
tárgyalnia. Jelzi, hogy nem kíván részt venni a szavazásban.

Szörfi István jegyző elmondja, hogy nem törvénysértő az eljárás, mivel az előterjesztést a 
Pénzügyi Bizottság döntése nélkül is meg lehet szavaztatni. Másrészt furcsa lépés lenne, ha a 
Közigazgatási Hivatal  törvényességi  észrevétele alapján módosított  rendeletet a Pénzügyi 
Bizottság felülvizsgálná.

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

A  Képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  3  ellenszavazattal,  3  tartózkodással  Enying  Város 
Önkormányzatának  a  2007.  évi  költségvetéséről  szóló  7/2007.  (III.05.)  számú  rendelet  
módosítását nem fogadta el.

Buza Lajos képviselő a szavazásban nem vett részt.

2.2 Reklámtáblák felülvizsgálatáról tájékoztató

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  az  előterjesztést  és  a  reklámtáblák  felülvizsgálatáról 
készült tájékoztatót.

Dr. Óvári László képviselő elmondja, hogy 3 hónappal ezelőtt, a határozat meghozatalakor 
kérte, hogy a táblák felülvizsgálata során ő is had vegyen részt, ennek ellenére nem kapott 
értesítést  az  ellenőrzés  időpontjáról.  Elmondja  még,  hogy  a  tájékoztató  alapján  41  db 
reklámtábla esetében nincsen engedély kérve. Megkérdezi, hogy ezekben az esetekben Szörfi 
István  jegyző  miért  nem  tett  már  intézkedéseket,  ugyanis  az  önkormányzat  számára  ez 
körülbelül 150 eFt bevételt jelentett volna? Véleménye szerint a felsorolt reklámtáblák közül 
némelyiknek nem is lehetne engedélyt adni, mert ízléstelen  módon vannak elkészítve.

Tóth  Dezső polgármester  elmondja,  hogy  az  engedéllyel  nem  rendelkező  reklámtáblák 
esetében az intézkedés már folyamatban van, a szerződések megkötésre fognak kerülni. Jelzi 
dr.  Óvári  László  képviselőnek,  hogy  a  KRESZ  táblák  felülvizsgálatánál,  az  ellenőrzés 
időpontjáról fog értesítést küldeni a hivatal számára.

Buza  Lajos képviselő  véleménye  szerint  például  az,  hogy  „ENYINGI  ÁLLATORVOSI 
RENDELŐ”  nem  minősül  reklámtáblának,  mivel  ebben az  esetben  az  adott  foglalkozást 
jelölik meg. A cégtábla kötelező a vállalkozók számára, véleménye szerint az nem minősül 
reklámtáblának.
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Tóth  Dezső polgármester  elmondja,  hogy  a  helyi  rendelet  értelmében  egy  felirat  a  fal 
vízszintjétől számítva 2 cm-re kilóg, akkor már közterületnek számít, és engedélyt kell rá 
kérni.

Nagy József Ödön képviselő elmondja, hogy jelen esetben a képviselő-testületnek nem kell 
szavaznia az előterjesztést illetően, mivel csak tájékoztatóról van szó. Javasolja, hogy a helyi 
rendeletet  a  jövőben  majd  vizsgálják  át.  Buza  Lajos  képviselő  által  elmondottakkal 
kapcsolatban megjegyzi, hogy véleménye szerint az állatorvosi rendelés is egy vállalkozás, 
amely hirdeti magát, a rendelet szabályozza, hogy mi minősül reklámfelületnek.

Gebula Béla Ákos képviselő javasolja, hogy a Településfejlesztési Bizottság a januári ülésén 
foglalkozzon ezzel a kérdéssel.
    

2.3 A Képviselő-testület 2008. évi ülésterve

Tóth Dezső polgármester ismerteti a 2008. évi üléstervet.

Buza  Lajos képviselő  javasolja,  hogy  a  január  31-i  ülésen  szerepeljen  a  napirenden  a 
szennyvíz-csatorna  pályázattal,  illetve  a  19  fős  bentlakásos  szociális  intézménnyel 
kapcsolatos tájékoztató.

Nagy  József  Ödön  képviselő  javasolja,  hogy  a  márciusi  ülésre  tervezzék  be  az  Enyingi 
Rendőrőrs új őrsparancsnokának beszámolóját.

Tóth  Dezső polgármester  jelzi,  hogy  a  márciusi  ülésre  betervezi  az  őrsparancsnok 
beszámolóját. Megjegyzi, hogy az ülésterv - mivel csak tervezet – a jövőben még több helyen 
megfog változni.

2.4 Polgármester és a Jegyző szabadságolásának ütemezése

Tóth Dezső polgármester ismerteti  a saját,  illetve Szörfi  István jegyző szabadságolásának 
ütemezését.

A Képviselő-testület a tájékoztatást szavazás nélkül tudomásul vette.

2.5 Intézményátszervezéssel kapcsolatos véleménykérés

Tóth Dezső polgármester ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Gebula Béla Ákos képviselő megkérdezi, hogy van-e kötelezettsége az önkormányzatnak az 
állásfoglalás  következtében?  Véleménye  szerint  a  Megyei  Önkormányzat  az  állásfoglalás 
megadás után, a települési önkormányzatokra kívánja hárítani a felelősséget a Pedagógiai 
Intézet megszüntetéséért, illetve az átszervezésért.

Nagy József Ödön  képviselő elmondja, hogy függetlenül a képviselő-testület döntésétől, a 
Megyei Közgyűlés meg fogja szavazni az átszervezést.

14



Gebula  Béla  Ákos képviselő  elmondja,  hogy  az  első  és  a  harmadik  ponttal  nem  tud 
egyetérteni.

Tóth Dezső polgármester javasolja, hogy a pontokat válasszák külön. Elmondja, hogy az első 
pont pedagógiai oldalával szakmailag egyetért és javasolja a testület számára ennek, illetve a 
2. pontnak is az elfogadását. A 3. pontban foglaltakkal ő sem ért egyet teljes egészében.

Nagy  József  Ödön  képviselő  elmondja,  hogy  a  3.  pontban  a  Pedagógiai  Intézet 
megszüntetéséről  van  szó,  illetve  az  előző  két  pontban  lévő  javaslatok  is  az  Intézet 
feladatainak  szétosztásáról  szólnak.  Már  több  megyében  próbálkoztak  az  ilyen  jellegű 
átszervezéssel, nem sok sikerrel. Megjegyzi, hogy a képviselő-testületnek nem kell feltétlenül 
támogatnia az előterjesztést.

Mohai Istvánné képviselő elmondja, hogy a Megyei Közgyűlés csak a Nevelési Tanácsadó 
helyzetéről kérhetné ki a testület, illetve a kistérség véleményét, mivel csak az intézmény 
működik Enyingen, de a jelenlegi előterjesztés nem erről szól.

Gebula  Béla  Ákos képviselő  javasolja,  hogy  ne  támogassa  a  képviselő-testület  az 
előterjesztésben foglaltakat.

Tóth Dezső polgármester – több hozzászólás nem lévén – kéri, hogy aki azzal egyetért, hogy 
a  Fejér  Megyei  Pedagógiai  Szakmai  és  Szakszolgáltató  Intézet  megszüntetésére  irányuló 
törekvéseket ne támogassák, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
465/2007 (XII.12.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Fejér  Megyei  Pedagógiai  Szakmai  és 
Szakszolgáltató Intézet megszüntetésére irányuló törekvéseket 
nem támogatja.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

2.6 Tájékoztató a 19 fős bentlakásos intézmény helyzetéről

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  19  fős  bentlakásos  szociális  intézmény  helyzetéről 
készült, melléklet szerinti tájékoztatót.

Buza Lajos képviselő megkérdezi, hogy mi az oka annak, hogy az épület műszaki átadása 
július  18-án  megtörtént,  a  tűzoltóság  mégis  csak  november  11-én  ment  ki  ellenőrizni  a 
létesítményt? Véleménye szerint valakik „elüldögéltek” a határozatokon és nem tették meg a 
szükséges  lépéseket,  hogy  a  használatbavételi  engedélyt  a  létesítmény időben megkapja. 
Mindez kockázatossá teszi az idei évi beindítását az intézménynek, ami az önkormányzatra 
nézve hátrányos helyzetet teremt. Elmondja, hogy jövő évi indulás esetén, csak egy bizottság 
által meghatározott személyeket veheti fel az intézmény.
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Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatal részéről mulasztás nem 
történt.

Buza Lajos képviselő elmondja, hogy október közepétől, november végéig sikerült minden 
szükséges lépést megtenni a működés megkezdéséhez, előtte meg hónapokig nem történt 
előrelépés. Ez számára érthetetlen.

Nagy József Ödön képviselő véleménye szerint a részletek megvitatása jelenleg nem a nyílt 
ülés témája.

2.7 Enying Város szennyvízcsatorna hálózatának és tisztítótelepének megvalósítása a 
KEOP-1.2.0/1F keretében

Tóth Dezső polgármester ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Buza Lajos képviselő megkérdezi, hogy a pályázatot meddig lehet benyújtani? Elmondja, 
hogy  az  első  forduló  időpontjának  január  21-e  van  megjelölve.  Megkérdezi,  hogy  ha 
december 31-ig benyújtja az önkormányzat a pályázatát, akkor január 21-ig születik döntés a 
pályázatról, vagy nem?

Tóth Dezső polgármester  válaszul  elmondja,  hogy a  pénteki  nap folyamán fogják hozni 
aláírásra a pályázati anyagot, és a pályázat leadása is pénteken fog megtörténni.

Buza Lajos képviselő megkérdezi,  hogy akkor a határozati  javaslatban határidőnek miért 
december 31-e szerepel? Javasolja, hogy december 22-ét jelöljék meg határidőnek.

Tóth  Dezső polgármester  –  több  hozzászólás  nem  lévén  –  kéri,  hogy  aki  Buza  Lajos 
képviselő módosító javaslatával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
466/2007 (XII.12.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Környezet  és  Energia  Operatív  Program 
keretében meghirdetett „Szennyvízelvezetés és tisztítás” című 
pályázatra  vonatkozó  határozati  javaslatban  a  határidőt 
december 31-ről, december 22-re módosítja.

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 
467/2007 (XII.12.) számú határozata:
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Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Környezet  és  Energia  Operatív  Program 
keretében meghirdetett „Szennyvízelvezetés és tisztítás” című, 
KEOP-1.2.0./1F kódszámú pályázaton részt kíván venni.

A fejlesztési cél:
Enying  Város  szennyvízcsatorna  hálózatának  és 
tisztítótelepének megvalósítása.
A fejlesztés megvalósulási helye:
Enying  Városa  és  Balatonbozsok,  Kabókapuszta 
településrészek 

 
A fejlesztés forrásösszetétele:

A projekt nettó 
összköltsége (eFt) 

100%

Nettó saját forrás 
(eFt)
15%

Támogatásból 
igényelt nettó összeg 

(eFt)
85%

I. pályázati forduló
(előkészítés) 48 100 7 215 40 885

II. pályázati forduló
(megvalósítás) 2 879 646 431 947 2 447 699

A Képviselő – testület az I. pályázati fordulóhoz rendelt saját 
forrás fedezetét költségvetéséből biztosítja, melyet a 2008. évi 
költségvetéséről szóló, …/2008. (…..) számú helyi rendeletében 
szerepelteti.

A  II.  pályázati  fordulóhoz  rendelt  saját  forrás  fedezete  a 
víziközmű  társulat  legfőbb  testülete  által  meghatározott 
érdekeltségi  hozzájárulás,  illetve  annak  megelőlegezésére 
biztosítandó hitel.

A  képviselő–testület  felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt  a 
pályázati  dokumentáció  összeállítására,  felhatalmazza  a 
polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő: 2007. december 22. napja
Felelős: Tóth Dezső polgármester

 
2.8 A Védőnői Szolgálat kérelme

Tóth Dezső polgármester ismerteti az előterjesztést és az első határozati javaslatot.

Nagy  József  Ödön  képviselő  elmondja,  hogy  a  harmadik  védőnő  felvételére  csak 
márciusban  fog  sor  kerülni,  véleménye  szerint  így  elég,  ha  az  idei  évben  csak  egy 
számítógépet vesznek, jövő évben pedig megveszik a másik gépet is.
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Buza Lajos képviselő elmondja,  hogy január 2-től  a  védőnőknek kötelezően elektronikus 
úton kell jelentést küldenie a MEP felé, így mindegyik védőnőnek külön számítógépre van 
szüksége. Jelenleg kettő számítógépet kell vásárolni.

Nagy József Ödön képviselő jelzi, hogy a módosító javaslatát visszavonja.

Tóth  Dezső polgármester  –  több  hozzászólás  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 
468/2007 (XII.12.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a Védőnői szolgálat részére 2 db számítógép 
és  1  db  nyomtató  vásárlására  2007.  évben  350  eFt 
pótelőirányzatot biztosít a működési hitel terhére.

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: 2007. december 20.
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Tóth Dezső polgármester ismerteti a második határozati javaslatot. Kérdés, hozzászólás 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 
469/2007 (XII.12.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Védőnői  szolgálat  részére  a  2008.  évi 
költségvetésbe 1 db számítógép vásárlását 165 eFt összegben 
betervezi.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester

2.9 A Szabadság tér 5. szám alatti ingatlan kérdése

Tóth Dezső polgármester ismerteti a Katolikus Egyházközség által írt levelet.
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Dr. Lelkes Ákos alpolgármester elmondja, hogy örül, hogy a Településfejlesztési Bizottság 
határozata pozitív irányba mozdította el a kialakult helyzetet az ingatlannal kapcsolatban.

Nagy  József  Ödön  képviselő  elmondja,  hogy  többször  tapasztalta  azt,  hogy  az  ingatlan 
bejárata,  az  esti  órákban  is  tárva-nyitva  áll.  Kéri,  hogy  addig,  amíg  az  önkormányzat 
tulajdonában van az ingatlan, tartsák zárva, hogy illetéktelenek ne járkálhassanak ki és be.

Tóth Dezső polgármester  jelzi,  hogy a  Vöröskereszt  irodája  az épületben található,  de  a 
kérést továbbítani fogja az illetékesek felé.

 
2.10 A 2007. évi munkák főbb mutatói

Tóth Dezső polgármester ismerteti a melléklet szerinti beszámolóját.

A Képviselő-testület a beszámolót szavazás nélkül tudomásul vette.

Tóth Dezső polgármester rövid szünetet rendel el.

16.44 perctől 16.55 percig szünet.

Dr. Miljánovits György képviselő nem érkezett vissza az ülésre, a képviselők létszáma 13 fő.

3. Oktatási-, Kulturális és Sportbizottság előterjesztései
3.1 A Török Bálint Ált. Iskola éves beszámolója

Tóth  Dezső polgármester  átadja  a  szót  Gebula  Béla  Ákos  képviselőnek,  az  Oktatási-, 
Kulturális és Sportbizottság elnökének.

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 egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
470/2007 (XII.12.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Török  Bálint  Általános  Iskola  2006/2007. 
tanév  tevékenységéről  szóló  beszámolót  a  melléklet  szerinti 
formában és tartalommal elfogadja. 

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Dr. Miljánovits György képviselő 16.57 perckor visszaérkezett az ülésre, a képviselők létszáma 14 fő.
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3.2 Mohai Istvánné intézményvezető TIOP pályázattal kapcsolatos előterjesztése

Gebula  Béla  Ákos  képviselő  ismerteti  az  előterjesztést  és  a  határozati  javaslatot. 
Kiegészítésül elmondja, hogy 100%-os támogatottságú pályázatról van szó.

Nagy  József  Ödön  képviselő  javasolja,  hogy  az  iskola  vezetői  a  Polgármesteri  Hivatal 
munkatársaival közösen készítsék el a pályázatot, a pályázat aláírására a képviselő-testület a 
polgármestert  hatalmazza  fel,  illetve  a  pályázat  benyújtására  a  polgármestert  és  a 
Polgármesteri Hivatalt hatalmazza fel.

Tóth Dezső polgármester – több hozzászólás, kérdés nem lévén – kéri, hogy aki Nagy József 
Ödön képviselő módosító javaslatával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
471/2007 (XII.12.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 
keretében  meghirdetésre  kerülő  TIOP  1.1.1/07.  kódszámú 
pályázatra  vonatkozó  határozati  javaslatban,  az  alábbi 
módosításokat szerepelteti:

A képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt,  hogy az 
iskolák vezetőivel közösen készítsék el a pályázati anyagot.
A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  és  a 
Polgármesteri  Hivatalt  a  pályázati  anyagnak  az  Oktatási  és 
Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága részére 
való továbbításra. 

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 
472/2007 (XII.12.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  támogatja  a  Társadalmi  Infrastruktúra 
Operatív  Program  keretében  meghirdetésre  kerülő  TIOP 
1.1.1/07.  kódszámú  „A  pedagógiai,  módszertani  reformot 
támogató informatikai infrastruktúra fejlesztésére” elnevezésű 
pályázaton való részvételt.

1. A  Képviselő-testület  felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt,  a 
Bocsor  István  Gimnázium  és  a  Török  Bálint  Általános 
Iskola vezetőjét a pályázati anyag elkészítésére.
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2. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a 
pályázati anyag aláírására.

3. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  és  a 
Polgármesteri Hivatalt a pályázati anyagnak az Oktatási és 
Kulturális  Minisztérium  Támogatáskezelő  Igazgatósága 
részére való továbbításra. 

Határidő: 2008. február 28.
Felelős: Mohai Istvánné, Bedi Andrea intézményvezető az 

1. pont tekintetében
Tóth  Dezső  polgármester  a  2.  és  a  3.  pontok 
tekintetében
Szörfi  István  jegyző  a  1.  és  a  3.  pontok 
tekintetében

3.3 Testvérvárosi kapcsolat létesítésének szövegtervezete

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 14 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
473/2007 (XII.12.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  Enying  és  a  lengyelországi  Šwierklany 
városok  közötti  testvérvárosi  kapcsolat  létesítésének 
dokumentumát  a  határozat  melléklete  szerinti  tartalommal 
elfogadja.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester

3.4 Tájékoztatás  a  bizottsági  hatáskörben  hozott  döntésekről,  a  bizottsági  üléseken 
elhangzottakról

Gebula  Béla  Ákos  képviselő  tájékoztatja  a  képviselő-testületet  a  bizottságnak  saját 
hatáskörben meghozott döntéseiről.

A Képviselő-testület a tájékoztatást szavazás nélkül tudomásul vette.

4. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztései
4.1 A Gömbös Bt. vállalkozói szerződése

Tóth Dezső polgármester  átadja a szót  Bíró  Attila  képviselőnek,  a  Településfejlesztési  és 
Környezetvédelmi Bizottság elnökének.
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Bíró Attila 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 14 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
474/2007 (XII.12.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a „Gömbös” Gazdasági Szolgáltató Bt. (8000 
Székesfehérvár, Orsovai u. 6. szám alatti székhelyű, képviseli: 
Gömbös  Józsefné  üzletvezető)  szennyvíz-víziközmű  társulás 
alakításával  kapcsolatos  szakértői  tevékenység  ellátására 
irányuló vállalkozási szerződéstervezetét elfogadja.
Felhatalmazza  a  polgármestert  a  vállalkozási  szerződés 
aláírására.

Ezzel  egyidejűleg  416/2007.  (XI.  28.)  számú  határozatát 
hatályon kívül helyezi.

Határidő: 2008. január 15. napja 
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Bíró Attila képviselő ismerteti a második határozati javaslatot.

Gebula Béla Ákos képviselő elmondja, hogy Csonka Zoltán, az építésügyi hatóság vezetője 
jelezte,  hogy  nem  kíván  az  előkészítő  bizottságban  tagként  részt  venni.  A  határozati 
javaslatot az ő személye nélkül kell megszavazni.

Tóth Dezső polgármester – több hozzászólás, kérdés nem lévén – kéri, hogy aki a határozati 
javaslattal – Csonka Zoltán neve nélkül – egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
475/2007 (XII.12.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy a víziközmű társulást előkészítő bizottságba 
az önkormányzat az alábbi tagokat delegálja:

- Bíró Attila TFB elnök
- Buza Lajos PÜB elnök
- Gebula Béla Ákos OKS elnök
- Nagy József Ödön képviselő
- Botos Sándor képviselő
- Mohai Istvánné képviselő
- Dr. Takács László aljegyző
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- Vörös András műszaki ügyintéző

Határidő: 2007. december 15. napja 
Felelős: Tóth Dezső polgármester

4.2 A 2008. évi lakásbérleti díjak megállapítása, rendeletmódosítás

Bíró Attila képviselő ismerteti az előterjesztést és rendeletmódosító javaslatot.

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

A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal Enying Város Önkormányzatának 
„az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  lakások  és  helyiségek  bérleti  díjának 
megállapításáról” szóló 22/1994.  (X.  27.) számú rendeletének módosításáról,  jelen  
jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét  képező  28/2007.  (XII.  14.) számú rendeletet  
alkotja.

4.3 A 2008. évi helyiségbérleti díjak megállapítása

Bíró Attila 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 
476/2007 (XII.12.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  az  önkormányzati  tulajdonú  nem  lakáscélú 
helyiségek  bérleti  díját  (garázsok,  Pro  Rehabilitáció  Kft. 
bérleménye kivételével)  2008.  január 1-től  egységesen 5%-kal 
megemeli.  10.000,-  Ft  feletti  bérleti  díjak esetében a kerekítés 
szabályait  figyelembe  véve  100,-  Ft-ra  kerekítve,  100.000,-Ft 
feletti bérleti  díjak esetében a kerekítés szabályait  figyelembe 
véve  1.000,-  Ft-ra  kerekítve  határozza  meg  a  helyiségbérleti 
díjak összegét.

Határidő: 2008. január 31. napja 
Felelős: Tóth Dezső polgármester

4.4 A 2008. évi garázsbérleti díjak megállapítása

Bíró Attila képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Tóth Dezső polgármester  –  hozzászólás,  kérdés nem lévén – kéri,  hogy aki  a  határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
477/2007 (XII.12.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy az önkormányzati tulajdonú garázsok bérleti 
díját 2008. évben egységesen 3.800,- Ft/hó összegben állapítja 
meg.

Határidő: 2008. január 31. napja 
Felelős: Tóth Dezső polgármester

4.5 A 2008. évi haszonbérleti díjak megállapítása

Bíró Attila 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 
478/2007 (XII.12.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy az  önkormányzati  haszonbérletek 
vonatkozásában, 2008. évben az alábbi díjtételeket alkalmazza:

− külterületi 3000 m2 terület alatti ingatlanok esetében:  2,42 Ft 
/m2 / év

− külterületi 3000 m2  terület feletti ingatlanok esetében: 3,175 
Ft /m2 / év

− zártkerti ingatlanok esetében: 2,42 Ft /m2 / év
− belterületi ingatlanok esetében: 3,025 Ft /m2 / év
− felépítménnyel  rendelkező  önkormányzati  földterületek 

esetén: 303 Ft /m2/év

Határidő: 2008. január 31. napja 
Felelős: Tóth Dezső polgármester

4.6 Gyep művelési ágú ingatlanok haszonbérleti díja 2008. évben

Bíró Attila 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:
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Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
479/2007 (XII.12.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy az  önkormányzat  tulajdonában  lévő 
külterületi,  gyep  művelési  ágú  ingatlanok  haszonbérletére 
vonatkozóan  2008.  évben  változatlanul  1,815  Ft/m2  díjtételt 
állapít meg.

Határidő: 2008. január 31. napja 
Felelős: Tóth Dezső polgármester

4.7 Haszonbérbe adható termőföldek 2008. évben

Bíró Attila 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 
480/2007 (XII.12.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a 2008. évben a határozat mellékletét képező 
listán  szereplő  önkormányzati  tulajdonú  termőföldeket 
haszonbérbe kívánja adni.

Határidő: folyamatos 
Felelős: Tóth Dezső polgármester

4.8 Telephely céljára bérbe adott földterületek 2008. évi bérleti díjának megállapítása

Bíró Attila 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 14 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
481/2007 (XII.12.) számú határozata:
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Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  az  önkormányzati  tulajdonú,  Enying 
belterületi,  1231/3,  -/4,  -/5,  -/6  hrsz-ú  ingatlanok  bérletére 
Marton Lajos, Enying Semmelweis u. 50. szám alatti lakossal 
kötött bérleti szerződést 2008. december 31-ig meghosszabbítja, 
a 2008.  évre vonatkozó bérleti  díjat  22.000,-  Ft/hó összegben 
állapítja meg.
Felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

Továbbá  felkéri  a  Polgármestert,  hogy  levélben  tájékoztassa 
Marton Lajos bérlőt, hogy amennyiben a bérlemény állapota a 
környezetvédelmi  és  településképi  szempontoknak  nem felel 
meg,  illetve  amennyiben  nem  gondoskodik  a  bérlemény 
megfelelő  színvonalon  való  tartásáról,  a  gépjárművek 
közterületen  történő  tisztításának  megszüntetéséről,  akkor  a 
2009-es  évben  az  önkormányzat  nem  kíván  vele  szerződést 
kötni.
  
Határidő: 2008. január 31. napja 
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Bíró Attila 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 
482/2007 (XII.12.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy a Zöld-Szem 04 Kft.-nek (Enying, Kinizsi u. 
25/2.) bérbe adott 595 és 597 hrsz-ú, önkormányzati ingatlanok 
bérleti díját a 2008. évre vonatkozóan 14.000,- Ft/hó összegben 
állapítja meg.

Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

Határidő: 2008. január 31. napja 
Felelős: Tóth Dezső polgármester

4.9 A  balatonbozsoki  volt  üszőtelep  körüli  gyep,  erdő  2008.  évi  bérleti  díjának 
megállapítása

Bíró Attila képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Nagy József Ödön képviselő javasolja, hogy azt a díjat állapítsák meg ebben az esetben is, 
amelyet  a  gyep,  művelési  ágú ingatlanok 2008.  évi  haszonbérleti  díjaként  az  előzőekben 
megszavaztak, és a szerződésből vegyék ki a két hektár erdőre vonatkozó bérletet, mivel azt 
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az önkormányzat  nem is  adhatná  bérbe.  Ezzel  a  módosítással  csupán 6.000,-  Ft  összegű 
különbség  lesz  a  bérleti  díjban.  Kéri,  hogy  a  bérleti  szerződést  ennek  megfelelően 
módosítsák.

Buza Lajos képviselő jelzi, hogy az erdőt is bérbe lehet adni, nincsen neki jogi akadálya.

Nagy  József  Ödön  képviselő  megkérdezi,  hogy  van-e  az  erdőre  az  önkormányzatnak 
megállapított bérleti díja, mert ő eddig nem találkozott ilyen tétellel? Másrészt miért kell a 
vállalkozónak bérbe vennie az erdőt, ha nem akarja erdőként üzemeltetni? A bérbevevő csak 
a gyepet szeretné hasznosítani.

Buza Lajos képviselő véleménye szerint azért fontos, hogy a vállalkozó bérbe vegye az erdőt 
is, mert akkor legalább valaki felügyeli azt a területet is. 

Tóth Dezső polgármester – több hozzászólás, kérdés nem lévén – kéri, hogy aki Nagy József 
Ödön képviselő módosító javaslatával egyetért, miszerint a bérlő csak a gyep területek után 
fizessen bérleti díjat, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület  8  igen szavazattal,  1  ellenszavazattal,  5  tartózkodással  az  alábbi  határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
483/2007 (XII.12.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy az  önkormányzat  tulajdonát  képező Enying 
külterületi,  0194/6,  0196/2,  0199,  0242/3,  0242/4  hrsz-ú 
ingatlanok (erdő területek kivételével)  bérleti  díját  2008.  évre 
vonatkozóan  a  Képviselő-testület  479/2007.  (XII.12.)  számú 
határozata alapján állapítja meg.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth Dezső polgármester

4.10 A  2008.  évben  értékesítendő  önkormányzati  építési  telkek  körének  kijelölése, 
értékkategóriájának meghatározása

Bíró Attila 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 
484/2007 (XII.12.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  2008.  évben  a  határozat  mellékletét  képező 
listán  szereplő  önkormányzati  tulajdonú  építési  telkeket 
kívánja értékesíteni az abban szereplő vételáron.
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Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester

4.11 A  rendelőintézet  2  m2-es  területének  további  bérbeadása  szemüvegvények 
beváltására

4.12 A rendelőintézeti büféhelyiség bérbeadása 2008. évben

Bíró Attila képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Dr.  Miljánovits  György képviselő  elmondja,  hogy  ellentmondást  érez  a  bérleti  díj 
megállapításában a jelenlegi és a következő előterjesztésnél lévő határozati javaslat között.

Buza Lajos képviselő elmondja, hogy a betegek és a rendelőintézetben dolgozók számára 
pozitív fejlemény volt, hogy a büfé megnyílott. Ahhoz, hogy a vállalkozó a büfét üzemeltetni 
tudja, az előírásoknak megfelelően be kellett ruháznia az önkormányzat ingatlanába, és ezt 
véleménye  szerint  a  bérleti  díjban  méltányolni  kell.   A  szemüvegek  értékesítésével 
foglalkozó  vállalkozó  számára  pedig  semmilyen  beruházást  nem  jelent,  hogy  az  árusító 
asztalát kihelyezi.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester megjegyzi, hogy a szemüvegvények beváltása is a betegek 
érdekében történik, hiszen helyben tudják a szemüvegvásárlásukat elintézni.

Dr.  Miljánovits  György képviselő  elmondja,  hogy csak az  összefüggést  nem látta  a  két 
döntés között, illetve szubjektívnek találja a döntéseket.

Gebula Béla  Ákos képviselő  megjegyzi,  hogy a  bérleti  díj  megállapításánál  a  képviselő-
testület nem vizsgálhatja azt, hogy a vállalkozók milyen tevékenységet folytatnak az adott 
helyiségben, vagy területen, mert akkor a döntések szubjektívvé válnak.

Dr.  Lelkes  Ákos alpolgármester  elmondja,  hogy  a  Településfejlesztési  Bizottság 
megállapította a bérleti díjakat, ügyrendi javaslata, hogy a vitát zárják le és szavazzanak.

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

A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal a vitát lezárta.

Tóth Dezső polgármester kéri, hogy aki a 2 m2-es terület bérbeadására vonatkozó határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
485/2007 (XII.12.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a rendelőintézet 2m²-es területére vonatkozó, 
Inter-Optika-Foto  szaküzlet  (képviseli:  Göblyös  Károly)  és 
Enying  Város  Önkormányzata  között  létrejött  bérleti 
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szerződést  2008.  december  31-ig  meghosszabbítja  az  alábbi 
feltételekkel:
-bérlő  a  bérleményt  hetente  hétfőtől-péntekig,  8-12  h-ig 
rendeltetésszerűen,  bérleti  szerződésben  rögzített  célra 
használhatja.
A bérlemény bérleti díja 2008. évben: 3.150,- Ft/hó.
Felhatalmazza  a  polgármestert  a  helyiségbérleti  szerződés 
aláírására.

Határidő: 2008. január 31. napja
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Tóth Dezső polgármester kéri, hogy aki a büféhelyiség bérbeadására vonatkozó határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
486/2007 (XII.12.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  rendelőintézeti,  19,61  m²   területű 
büféhelyiség bérletére vonatkozó,  Hegedűs Krisztina Enying, 
Rákóczi u. 9. szám alatti lakos és Enying Város Önkormányzata 
között  létrejött  bérleti  szerződést  2008.  december  31-ig 
meghosszabbítja az alábbi feltételekkel:
-bérlő a bérleményt rendeltetésszerűen, a bérleti szerződésben 
rögzített célra használhatja.
A bérlemény bérleti díja 2008. évben: 7.500,- Ft/hó.
Felhatalmazza  a  polgármestert  a  helyiségbérleti  szerződés 
aláírására.

Határidő: 2008. január 31. napja
Felelős: Tóth Dezső polgármester

4.13 Önkormányzati fejlesztések 2008. évben

Bíró Attila 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 
487/2007 (XII.12.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy elfogadja a mellékelt listán szereplő fejlesztési 
elképzelések 2008. évben történő megvalósítását, valamint azok 
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bekerülési  költségének  2008.  évi  költségvetésben  való 
szerepeltetését.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester

4.14 Erzsébet Ligeti Általános Iskola és a volt szülőotthon hasznosításának kérdése

Bíró Attila 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 14 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
488/2007 (XII.12.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy az  önkormányzat  tulajdonát  képező Enying 
1486/5  hrsz-ú,  a  valóságban Enying  Szabadság  tér  14.  szám 
alatti  volt  szülőotthon  irodai-szolgáltató  célú  hasznosítása 
(irodahelyiségek  kialakítása)  érdekében  költségvetés 
készítésére  felkéri  Enying  Város  Szolgáltató  Intézményét.  A 
költségvetésben  szereplő  beruházási  költséget  a  2008.  évi 
fejlesztési táblában szerepelteti.

Határidő: 2008. január 31. napja
Felelős: Viplak Tibor EVSZI vezető

Bíró Attila 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 
489/2007 (XII.12.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a volt Erzsébet ligeti Általános Iskola oktatási 
célú  hasznosítása,  valamint  a  LEADER  program  nyújtotta 
képzési  lehetőségek  felderítése  érdekében  felkéri  a 
polgármestert, hogy folytasson egyeztető tárgyalásokat a Fejér 
Megyei  Közgyűlés  Elnökével,  valamint  Kisláng  Község 
Polgármesterével.

Határidő: 2008. január 31. napja
Felelős: Tóth Dezső polgármester
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Tóth Dezső polgármester  megjegyzi,  hogy a  LEADER csoport  bejegyzésre  került,  ami  a 
Magyar Közlönyben is megjelent, reméli, hogy mindez anyagi lehetőségeket is jelent majd az 
önkormányzat számára.

4.15 Városi  Bölcsőde  főzőkonyhájának  ÁNTSZ  előírásoknak  megfelelő  átalakítása  a 
működési engedély beszerzéséhez

Bíró Attila 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 
490/2007 (XII.12.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy a Városi  Bölcsőde főzőkonyhájának ÁNTSZ 
előírásoknak  megfelelő  átalakítása  kapcsán  megbízza  a 
Polgármesteri Hivatalt tervezői árajánlatok beszerzésével.

Határidő: 2008. január 31. napja
Felelős: Tóth Dezső polgármester

4.16 GLM UNGARN GMBH., Erkel Ferenc utcai, önkormányzati tulajdonú építési telek 
megvásárlására tett ajánlata

Bíró Attila 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 
491/2007 (XII.12.) számú határozata:
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Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy a tulajdonát képező, Enying 1497/7 hrsz-on 
nyilvántartott, a valóságban Enying, Erkel F. utcai beépítetlen 
terület  művelési  ágú,  5417  m²  területű  ingatlant  bruttó 
19.501.200,- Ft vételáron értékesíti a GLM Ungarn Immobilien 
Gmbh.  (8229 Csopak,  Szitahegyi  u.  2.  szám alatti  székhelyű) 
részére. 

Az  ügyvédi  és  földmérői  költségek  a  vevőt  terhelik.  Az 
önkormányzat  5  éves  beépítési  kötelezettséget  és  annak 
biztosítására  visszavásárlási  jogot  jegyeztet  be  az  ingatlan-
nyilvántartásba.  Felhatalmazza  a  polgármestert  az  adásvételi 
szerződés aláírására.

Határidő: 2008. január 31. napja
Felelős: Tóth Dezső polgármester

4.17 A Fenyő házaspár elhelyezése érdekében tett intézkedések

Bíró Attila képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Buza Lajos  képviselő véleménye szerint az önkormányzatnak nincs arra lehetősége, hogy 
költségtérítést ígérjen a bérlőnek, aki a gimnázium dolgozója,  erre csak a gimnáziumnak, 
mint munkáltatónak van joga.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester javasolja, hogy akkor a gimnázium költségvetését emeljék 
meg  olyan  összeggel,  hogy  a  hozzájárulást  tudja  biztosítani.  Elmondja,  hogy  jelen 
pillanatban a kérdésről nincs értelme tárgyalnia a testületnek, mivel az ülés kezdése előtt 
érkezett egy újabb levél a bérlőtől – Barna Nóra tanárnőtől – amelynek következtében újabb 
tárgyalásokra van szükség.

Bíró Attila képviselő az elhangzottak értelmében visszavonja a bizottság előterjesztését.

4.18 Ingrid Langer, 8130 Enying, Váci M. u. 68/B. szám alatti lakos kérelme

Bíró Attila 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 
492/2007 (XII.12.) számú határozata:
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Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy a Váci  Mihály utca alsó szakaszán,  a  „CBA 
Enying  Center”  áruház  kivitelezése  következtében  kialakult 
úthibák kijavítása érdekében a Szabó Kereskedelmi Kft. (8600 
Siófok,  Marosi  u.  2.  szám  alatti  székhelyű)  közreműködését 
kéri. 

Határidő: 2007. december 31. napja
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Tóth  Dezső polgármester  megnyugtatásul  –  a  lakosság  érdekében  –  elmondja,  hogy 
egyeztető tárgyalást folytatott Szabó Sándor úrral, a CBA áruház ügyvezető igazgatójával, és 
a Szolgáltató Intézmény vezetőjével, és a hibás járólapok kicserélésre fognak kerülni, amint 
azt az időjárás lehetővé teszi. Így majd gyalogosan is meg lehet közelíteni az áruházat.

Nagy József Ödön képviselő 17.25 perckor elhagyja az üléstermet, a képviselők létszáma 13 fő.
  

4.19 Karzat Építőipari Kft. kaland-játék park létrehozására irányuló elképzelése

Bíró Attila 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, 2 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
493/2007 (XII.12.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Karzat  Építőipari  Kft.  kaland-játék  park 
létrehozására  irányuló  beruházásának  megvalósítása 
helyszínéül az alábbi ingatlanokat ajánlja a társaság részére:

- Enying 46, 47, 49 hrsz. (bozsoki sportpálya és környéke, kb.: 
4,5 ha)

- Enying 7701/1, 085 hrsz. (kabókai földek, kb.: 12 ha)
-  Enying  0194/3,  0194/6,  0195,  0196/2,  0199  hrsz.  (bozsoki 

földek, kb.: 20 ha)
- Enying  2765-2844  hrsz.,  2809-2818  hrsz. 

(kiserdő+önkormányzati ingatlanok, kb.: 11 ha)

Határidő: 2007. december 15. napja
Felelős: Tóth Dezső polgármester

4.20 Kovács Andrásné, Enying, Vár u. 36. szám alatti lakos kérelme

Bíró Attila 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 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
494/2007 (XII.12.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  az  Enying  812  hrsz-on  nyilvántartott,  a 
valóságban Enying,  Vár u.  36.  szám alatti  ingatlan,  a  felvett 
műszaki szakvélemény alapján,  jelen állapotában lakhatatlan. 
A  Képviselő-testület  kezdeményezi  a  tulajdonos,  Kovács 
Andrásné gyermekeinek egyéb módon történő elhelyezését.

Amennyiben  a  tulajdonos  az  ingatlant  el  kívánja  adni,  úgy 
Enying  Város  Önkormányzata  megvásárolja.  Felkéri  a 
polgármestert,  hogy  az  ingatlan  megvásárlásának  tárgyában 
folytasson egyeztető tárgyalást a tulajdonossal.

Határidő: 2008. január 31. napja
Felelős: Tóth Dezső polgármester

4.21 Enyingi Polgárok Szövetségének kérelme adventi kereszt felállítása kapcsán

Bíró Attila képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Gebula  Béla  Ákos  képviselő  módosító  javaslata,  hogy  a  határozat  második  mondatát 
hagyják el a határozatból.

Nagy József Ödön képviselő 17.30 perckor visszaérkezett az ülésre, a képviselők létszáma 14 fő.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester elmondja, hogy a bizottsági ülésen azon volt a hangsúly, 
hogy  közterületen,  ahol  a  tavalyi  évben  állt  a  kereszt,  ott  a  bizottság  nem  támogatja  a 
felállítását.  Elviekben az  adventi  kereszt  felállításával  egyetértenek,  de  nem közterületen. 
Tanácsként  hangzott  el  az  a  javaslat,  hogy  a  templomkertben  történjen  meg  a  kereszt 
felállítása.

Gebula Béla Ákos  képviselő egyetért  dr.  Lelkes  Ákos  alpolgármesterrel,  és  kéri,  hogy a 
határozatban ne tegyen javaslatokat a testület a felállításra vonatkozóan.

Nyikos István képviselő elmondja, hogy azért született meg a jelen bizottsági döntés, mert a 
kereszt megvilágításával voltak problémák, sokakban nem tetszést váltott ki. Elmondja, hogy 
ő személy szerint támogatta a kérelmet.

Gebula Béla Ákos  képviselő elmondja,  hogy nem igaz az,  hogy Nyikos István képviselő 
egyedül támogatta a kérelmet, mindenki támogatta – aki jelen volt a bizottsági ülésen – a 
kereszt  felállítását,  csak nem abban a formában és azon a helyen,  ahogy a tavalyi  évben 
történt. Ügyrendi javaslata, hogy a vitát zárják le.
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Tóth  Dezső polgármester  kéri,  hogy  aki  az  ügyrendi  javaslattal  egyetért,  kézfeltartással 
szavazzon.

A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal a vitát lezárta.  

Tóth Dezső polgármester kéri, hogy aki Gebula Béla Ákos képviselő módosító javaslatával 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
495/2007 (XII.12.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  az  adventi  kereszt  közterületen  való 
felállítását nem támogatja.
 
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

4.22 Lakossági kezdeményezés motoros-gyakorlópálya létesítése érdekében

Bíró Attila 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 
496/2007 (XII.12.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  motoros  gyakorlópálya  kialakításával 
kapcsolatban  felmerülő  jogi  akadályok  és  kötelezettségek, 
valamint  egyéb  lehetőségek  ismertetése  érdekében  felkéri  a 
polgármestert  egyeztető  tárgyalások  kérelmezőkkel  történő 
lefolytatására.

Határidő: 2008. január 31. napja
Felelős: Tóth Dezső polgármester

5. Pénzügyi Bizottság előterjesztései
5.1 2007. évi adók, díjak Kommunális adó
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Tóth  Dezső polgármester  átadja  a  szót  Buza  Lajos  képviselőnek,  a  Pénzügyi  Bizottság 
elnökének.

Buza Lajos képviselő ismerteti a kommunális adóra vonatkozó előterjesztést és 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 
497/2007 (XII.12.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  2008.  évben  a  kommunális  adó  mértékét 
nem emeli.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Iparűzési adó

Buza  Lajos képviselő  ismerteti  az  iparűzési  adóra  vonatkozó  előterjesztést  és  határozati 
javaslatot.

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

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
498/2007 (XII.12.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a 2008. évben az iparűzési adó mértékét nem 
emeli.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Vízdíj (Fejérvíz Zrt.)

Buza Lajos képviselő ismerteti az előterjesztést és a rendeletmódosító javaslatot.

Tóth  Dezső polgármester  –  hozzászólás,  kérdés  nem  lévén  –  kéri,  hogy  aki  a 
rendeletmódosító javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület  11 igen szavazattal,  1  ellenszavazattal,  2  tartózkodással  Enying 
Város  Önkormányzatának  „a  lakossági  és  közületi  víz-,  csatornadíj  
megállapításáról”  szóló,  jelen  jegyzőkönyv  elválaszthatatlan  mellékletét  képező  
29/2007. (XII. 14.) számú rendeletet alkotja.

Vízdíj (DRV Zrt.) 

Buza Lajos képviselő ismerteti az előterjesztést és a rendeletmódosító javaslatot.

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

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással  Enying 
Város Önkormányzatának „Enying Alsótekerespusztán alkalmazandó 2008. évi 
ivóvíz díjáról” szóló,  jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét képező 30/2007.  
(XII. 14.) számú rendeletet alkotja.

5.2 Enyingi Kisebbségi Önkormányzat közhasznú foglalkoztatási kérelme

Buza Lajos képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Raffael  János ECKÖ  elnök  helyettes  elmondja,  hogy  a  jövő  évben  is  szeretnék  tovább 
foglalkoztatni  az  5  fő  közhasznút.  Az  5  fő  foglalkoztatása  nem  terhelné  meg  az 
önkormányzat  költségvetését,  nem érti,  hogy miért  elutasító  döntés  született  a  Pénzügyi 
Bizottság  részéről.  Megkérdezi,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  ülésére  miért  nem  kapott 
meghívót, mikor a Kissebségi Önkormányzatot érintő kérdést tárgyaltak?

Buza Lajos képviselő elmondja, hogy az önkormányzat a kistérségi településekkel közösen 
pályázatot  nyújtott  be  Közmunka  Programra,  amelynek során  Enying,  30  fő  közhasznút 
szeretett  volna  foglalkoztatni.  Sajnos  a  pályázaton  nem  nyertek,  így  ha  hozzájárulna  a 
képviselő-testület, hogy a Kisebbségi Önkormányzat 5 fő közhasznút foglalkoztasson, akkor 
Enying önkormányzata által  foglalkoztatható keret ezzel az 5 fővel csökkenne. Elmondja, 
hogy Enying önkormányzata  erről  az  5  főről  jelenleg nem tud lemondani,  mert  akkor  a 
Szolgáltató Intézmény a feladatait nem tudja ellátni.

Tóth  Dezső polgármester  véleménye  szerint,  ha  a  Kisebbségi  Önkormányzat  által 
foglalkoztatott  5  fő  a  közterületeken munkálkodna,  akkor tudná  a  kérelmet  a  képviselő-
testület támogatni.

Buza  Lajos képviselő  elmondja,  hogy  a  Szolgáltató  Intézmény  vezetőjével  történt 
megbeszélés  alapján,  a  város  által  foglalkoztatott  közhasznúak  egy  része  a  lakosság 
kisebbségi részéből fog kikerülni. 

Raffael  János ECKÖ elnök helyettes  elmondja,  hogy tudomására  jutott,  -  bár  nem tudja 
biztosan, hogy igaz-e – hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén olyan megjegyzés hangzott el a 
kérelmük tárgyalásakor, hogy „golyószórót a cigányoknak”. Megkérdezi, hogy mire jó az, ha 
így  nyilatkoznak  egyesek?  Véleménye  szerint  ez  a  kijelentés  rossz  fényt  vet  az 
önkormányzatra.
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Dr. Óvári László képviselő véleménye szerint ez rágalmazás.

Buza  Lajos képviselő  ismerteti  a  Pénzügyi  Bizottság  üléséről  készült  jegyzőkönyv  azon 
részletét, amely a Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelmének tárgyalásáról szól.

Raffael János ECKÖ elnök helyettes megkérdezi, hogy miért nem hívták meg a Kisebbségi 
Önkormányzat képviselőjét, amikor a Kisebbségi önkormányzatot érintő kérdést tárgyalt a 
bizottság? Megjegyzi, hogy őt eddig a Pénzügyi Bizottság üléseire sohasem hívták meg.

Gebula Béla Ákos képviselő véleménye szerint az előzőekben elhangzott állítás egy elég 
súlyos  vád  az  önkormányzatra  nézve.  Elmondja,  hogy  az  ülésekről  minden  esetben 
hangfelvételek  készülnek,  amelyeket  vissza  lehet  hallgatni.  Amennyiben  bebizonyosodik, 
hogy a vád nem igaz, abban az esetben bocsánatkérést vár mind a képviselő-testületet, mind 
a  Pénzügyi  Bizottságot  illetően.  Abban  az  esetben,  ha  valóban  elhangzott  az  idézett 
kijelentés, akkor pedig a szükséges jogi lépéseket kell megtenni. Szerinte előre meg kellett 
volna győződni az elhangzottak valódiságáról. 

Buza Lajos képviselő egyetért Gebula Béla Ákos képviselővel, és elmondja, hogy a jövőben 
minden esetben fognak meghívót küldeni a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére.

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

A Képviselő-testület  8  igen szavazattal,  4  ellenszavazattal,  2  tartózkodással  az  alábbi  határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
499/2007 (XII.12.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat  5  fő 
közhasznú  foglalkoztatása  iránti  kérelmét  nem  tudja 
támogatni.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

5.3 Polgármesteri Hivatal pótelőirányzati kérelme (Jegyzői törvényességi észrevétel)

A napirendi pont, jegyzői utasításra, teljes egészében szó szerint került rögzítésre.

Buza  Lajos képviselő  (szó  szerint):  Következő  a  Polgármesteri  Hivatal  részére 
pótköltségvetés biztosítása. „A Pénzügyi Bizottság úgy határozott, hogy nem támogatja az alábbi  
határozati javaslatot: Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a  
Polgármesteri Hivatal részére a 2007. évi létszámcsökkentés többletkiadásaira 1.327 eFt bér és 425 eFt  
munkáltatókat  terhelő  előirányzatot  biztosít,  a  működési  hitel  terhére.  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.”  Úgy  gondolom,  hogy  minden  képviselő-társam  megkapta  Enying  Város 
jegyzőjének törvényességi észrevételét, melyben meghatározza, hogy milyen jogszabályokat 
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sértett a Pénzügyi Bizottság, azzal, hogy ezt nem támogatta. Szeretném a képviselő-testületet 
tájékoztatni arról,  hogy a jegyző úr félremagyarázza a jogot,  ugyanis  az önkormányzat  a 
létszámcsökkentést meghatározta a 2007. évi költségvetésében, azt is meghatározta, hogy a 
Polgármesteri Hivatalnak az éves bérkeretét. Úgy gondolom, hogy ezen belül kellett volna 
maradni,  és  nem  olyan  intézkedéseket  tenni,  hogy  ezeket  a  béreket  túllépjük.  Nagyon 
sajnálom, hogy a jegyző úr – tanukkal tudom bizonyítani, amit most fogok mondani, ha kell 
szó szerint jegyzőkönyvbe venni – amikor ezt a határozatot meghozta a Pénzügyi Bizottság, 
a  jegyző úr  odavágta  a paksamétáját  a  szék karfájára  és  fölháborodva kivonult,  és  azt  a 
kijelentést tette, hogy ez sokba fog kerülni az önkormányzatnak. Itt az eredménye, itt a sokba 
kerülés. Ezt nem csak én hallottam, a Pénzügyi Bizottságnak nem testületi tagjai is hallották, 
akik ezt a kijelentését tudja igazolni. Sajnos ezek jegyzőkönyvben nem szerepelnek, mert a 
megjegyzéseit általában úgy teszi, hogy ezek ne ugye. Továbbá mondanám azt, hogy azért is 
szakszerűtlenül lett végrehajtva a létszámleépítés, ha valaki a mai költségvetési előterjesztést 
megnézi, amit már megszavazott a képviselő-testület, abban egyértelműen le van írva, hogy 
1 fő, ügyrendben nem szereplő létszám mínusz 1 fő. Ez 2007. október 1-én lett rendezve. 
Magyarul,  akkor  amikor  5  fővel  csökkentette  a  létszámát  a  Polgármesteri  Hivatalnak  a 
képviselő-testület, akkor nem határozta meg, hogy hány főt kell elbocsátani, hanem 5 fővel 
csökkentette  a  létszámot.  Gyakorlatilag  ez  annyit  jelent,  hogy  akkor  42-ről  37  főre 
csökkentettük. Tehát nem volt törvényszerű, hogy 5 fő eltűnjön, 4 fővel is meg lehetett volna 
ezt oldani, én nagyon sajnálom, én személy szerint nem is fogom megszavazni, nem tudom 
elfogadni  jegyző  úrnak  azon  érvelését,  ami  alapján  a  törvényekre  hivatkozik,  hogy  mi 
alapján,  hogy a  testület  hogyan döntött.  Igenis  a  testület  nagyon jól  döntött,  és  jogerőre 
emelte, viszont úgy kellett volna végrehajtani, hogy a 2007. évi pénzügyi bér és közterhei a 
keretbe bele kellett volna férni.

Tóth Dezső polgármester (szó szerint): Nagy József Ödön.

Nagy József Ödön képviselő (szó szerint): Igen én azt gondolom, hogy kár olyan messzire 
menni, ahova az elnök úr elment, mindenkinek minden rovatot engedélyeztünk. Tavaly is 
volt  egy  intézmény,  akinek  nem  engedélyeztünk  egy  átcsoportosítást,  úgy  hívták,  hogy 
Tourinform Iroda, és akkor is így gondoltam, hogy személyeskedés van mögötte. Most is így 
gondolom,  abszolút  szubjektív  dolgok  vannak  mögötte,  a  képviselő-testület  hozta  ezt  a 
döntést  teljesen  mindegy,  hogy  ki  értett  vele  egyet,  most  meg  már  ki  nem,  én  is 
mondhatnám,  hogy  több  képviselő-társam  mi  volt  a  véleménye  ennek  kapcsán,  nem 
mondom.  De  én  úgy  gondolom,  hogy  ha  az  összes  többi  intézménynél  láthatóan 
helyreraktuk  ezeket  a  dolgokat,  akkor  a  Pénzügyi  Bizottságnak  az  lenne  a  dolga,  és 
elmondtam  már  egy-két  hónappal  ezelőtt,  amikor  azt  a  jogosítványt  gondoltam,  hogy 
vegyük el a Pénzügyi Bizottság hatásköréből, hogy ne a Pénzügyi Bizottságnak van testülete, 
hanem a testületnek van Pénzügyi Bizottsága, és a Pénzügyi Bizottságnak a józan ész szerint 
ezeket  a  tételeket  rendezni  kell,  hiszen  kifizetésre  is  kerültek,  hiszen magasabb törvényi 
előírások teszik kötelezővé, hogyha valaki elmegy, annak az utolsó munkában töltött nap a 
kezébe kell adni a pénzét és az okmányait. Tehát megint olyan kérdéseket feszegetünk, lehet 
itt  fegyelmit indítani,  meg lehet csinálni,  de ezt én úgy gondolom, hogy a testület akkor 
rendezze a bizottság helyett, és és nem csak…

Tóth Dezső polgármester (szó szerint): Gebula Béla Ákos.

Gebula Béla Ákos képviselő (szó szerint):  Igen hát  tulajdonképpen kapcsolódik ehhez a 
véleményem. Ugye két tételről, a két tételt külön kell választani, az okot meg az okozatot. Ez 
egy  okozat,  ezt  nekünk  meg  kell  tudnunk  oldani,  mert  muszáj.  Tehát  törvényi 
kötelezettségünk ennek a megoldása. Az okait azt lehet vizsgálgatni, de azt gondolom, hogy 
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jelen pillanatban nem ez a feladatunk ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban. Az lehet egy 
másik  procedúra,  teljesen  mindegy,  hogy,  hogy  hívjuk,  de  most  szigorúan  itt  az 
előterjesztéshez kötve, sajnos ezt meg kell tennünk. Én így látom.

Tóth Dezső polgármester (szó szerint): dr. Lelkes Ákos.

Buza Lajos képviselő (szó szerint): Elnézést, előbb jelentkeztem én, mint dr. Lelkes Ákos.

Tóth Dezső polgármester (szó szerint): Parancsolj.

Buza  Lajos képviselő  (szó  szerint):  Úgy  gondolom,  hogy  félremagyarázza  mind  a  két 
hozzászóló a hozzászólásomat. Itt egy határozatot nem tartottunk be, valaki nem tartott be. 
A Pénzügyi Bizottságnak nem csak az a feladata, hogy a pénzügyeket ossza ide-oda, hanem 
szigorú gazdálkodást próbáljon folytatni.  Az előző két hozzászólás nem ezt célozta, ezért 
ügyrendi javaslatom van, hogy a vitát zárjuk le és szavazzunk.

Tóth Dezső polgármester (szó szerint): Jegyző úr.

Buza Lajos képviselő (szó szerint): Ügyrendi javaslatom volt.

Szörfi István jegyző (szó szerint): Utána szólni szeretnék.

Tóth Dezső polgármester  (szó szerint):  Kérem szépen,  aki  ezzel  egyetért,  vitát  zárjuk le, 
szavazzunk, kérem kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, 2 tartózkodással a vitát lezárta.

Tóth Dezső polgármester (szó szerint): Jegyző úr.

Szörfi  István jegyző  (szó  szerint):  Szólni  kívánok,  mivel  elnök  mondja,  hogy  ügyrendi 
javaslata  volt  ismertetem  az  SzMSz-t  azoknak,  akiknek  még  mindig  nem  volt  idejük 
elolvasni. „A vita lezárására, a hozzászólások időtartamának a korlátozására a testület bármely tagja  
tehet javaslatot.” Ez történt az előbb. „A testület a javaslatról vita nélkül határoz. A vita lezárása  
után, a napirend előadója válaszol a hozzászólásokra. A vita lezárása után, a határozathozatal előtt, a  
jegyzőnek szót kell  adni,  ha a javaslatok törvényességét  illetően észrevételt  kíván tenni.” Tudom, 
hogy Buza Lajos szeretné, ha a jegyző itt se lenne, sajnos nem fog működni ez az óhaj elég 
sokáig, …sokáig. Főleg akkor, amikor az ki félremagyarázott, éppen Buza Lajos a bizottság 
elnöke. Úgy látom, hogy sokan elfelejtik, hogy mi volt régen, a bizottság elnöke is úgy tesz, 
mintha az 5 fős létszámleépítés egy jó döntés lenne, hiszen még maga ismerte el, lehet hogy a 
döntés  nem volt  jó  döntés.  Ez  többször  elhangzott  testületi  ülésen,  elhangzott  bizottsági 
ülésen, nagyon szívesen felolvasom a jegyzőkönyvet, én fölkészültem pont az elnök úr mit 
mondott.  Szeretném megkérdezni,  milyen határozat nem lett  végrehajtva? „Enying Város 
Képviselő-testület úgy határozott, hogy 5 fős létszámleépítést hajt végre április 1. napjától, 
pont. Felelős: jegyző.” Április 1. napjától megtörtént a végrehajtása, 5 főnek a felmentése. 
Milyen érdekes,  hogy most azt feszegeti mindenki,  hogy a jegyző szabályosan vagy nem 
szabályosan járt  el,  egészen érdekes,  február,  nem február,  ez év szeptember 18-i  ülésről 
idéznék dr. Óvári László bizottsági tagtól.

Buza Lajos képviselő (szó szerint):  Elnézést  ez  nem törvényességi  észrevétel,  idézet  régi 
dolgokból. Milyen törvényeket sértett meg, vagy sértünk meg, arra kérem, hogy felhívni a 
figyelmet, nem magyarázni itt össze-vissza mindenféle dolgokból.
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Szörfi István jegyző (szó szerint): Jó, elnök úr ….én meg mondom a magamét szó szerint, 
aztán majd elnök úr elmegy, ahova majd akar…. meg beperel. „Az intézményvezetőé a döntés  
joga, és ő dönti el, hogy a képviselő-testület által meghatározott pl. 1 fős létszámcsökkentést, hogyan  
hajtja végre. A képviselő-testület dolga, hogy a létszámcsökkentést meghatározza, az intézményvezető  
dolga,  hogy hogyan tesz eleget  ennek a döntésnek.” Ez hangzott  el.  Egyéb iránt  még hogyha, 
egyébként jó lenne, ha ez a képviselő majd külön ülésen, külön napirenden folytatná, mert 
elég  érdekes  dolgok  hangzanának  el,  azonban  még  amire  fölhívnám  a  figyelmet,  a 
törvényességi  észrevételt  továbbra  is  fenntartom,  a  testület  döntött  a  leépítésről,  azt 
furcsállom, hogy most úgy hangzik, mintha ezt nem tudta volna a testület, hogy ez akkor 
többletköltségbe fog kerülni.  Idéznék a  2007.  február  28-i  ülés  jegyzőkönyvéből,  amit  én 
mondtam: „Idei évben a létszámleépítés körülbelül 1,7 millió Ft-os többletköltséget fog jelenteni az  
önkormányzatnak.” Február 28-án megmondtam, most pedig itt az előterjesztés.

Tóth Dezső polgármester (szó szerint): dr. Óvári László.

Szörfi István jegyző (szó szerint): Jegyzőnek adhatsz szót, senki másnak.

Tóth Dezső polgármester (szó szerint): Akkor szavazzunk, kérem. 

Buza  Lajos képviselő  (szó  szerint):  Elnézést  az  előterjesztőnek  van  joga  válaszolni  a 
kérdésekre.

Dr. Óvári László képviselő (szó szerint): Az előterjesztőnek joga van utolsónak szólni a vita 
után.

Szörfi István jegyző (szó szerint): Volt egy javaslata a bizottságnak, hogy a bizottság nem 
támogatja  ezt  a…,  ezt  kellene  megszavaztatnia  a  polgármester  úrnak,  aki  egyetért  a 
bizottsággal az igen, aki meg nem, az nem.

Tóth Dezső polgármester  (szó szerint):  Aki  a  testületből  a  bizottsági  javaslattal  egyetért, 
kérem, kézfeltartással szavazzon.
   
A Képviselő-testület  3  igen szavazattal,  8  ellenszavazattal,  3  tartózkodással  az  alábbi  határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
500/2007 (XII.12.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy a Pénzügyi Bizottság javaslatát nem fogadja 
el,  és  a  Polgármesteri  Hivatal  részére  a  2007.  évi 
létszámcsökkentés  többletkiadásaira  1.327  eFt  bér  és  425  eFt 
munkáltatókat terhelő előirányzatot biztosít, a működési hitel 
terhére.

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.
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Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

5.4 Városi Bölcsőde kérelme

Buza Lajos képviselő ismerteti az előterjesztést és 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 
501/2007 (XII.12.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy egyetért azzal, hogy a Városi Bölcsőde 300 eFt 
többletbevételt  dologi  kiadásokra  (főzőkonyhai  gépek, 
eszközök vásárlása) fordítson.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Királyné Cs. Ilona Városi Bölcsőde vezető

5.5 ESZI kérelmei

Buza  Lajos képviselő  ismerteti  az  előterjesztést  és  hagyaték  felhasználására  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 
502/2007 (XII.12.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy az 1.714.270,- Ft és kamatai összegű hagyaték 
a 19 fős bentlakásos szociális intézmény nővérhívó rendszerére 
és lakószobáinak berendezéseire legyen fordítva.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Szabó Jánosné ESZI vezető

Buza Lajos képviselő ismerteti az előterjesztést és többletbevétel felhasználására vonatkozó 
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 
503/2007 (XII.12.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  egyetért  azzal,  hogy  az  Egyesített  Szociális 
Intézmény  600  eFt  többletbevételét  dologi  kiadásokra 
(eszközök vásárlására) fordítsa.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Szabó Jánosné ESZI vezető

5.6 Szirombontogató Óvoda kérelme

Buza Lajos 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 
504/2007 (XII.12.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  egyetért  azzal,  hogy  a  Szirombontogató 
Óvoda  a  FM  Közoktatásért  Közalapítvány  2007.  elnyert 
pályázatához  szükséges  150  eFt  önrészt  a  többletbevételei 
terhére biztosítsa.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Tolnai Zsuzsanna Óvoda vezető

5.7 Török Bálint Ált. Iskola kérelme (Jegyzői törvényességi észrevétel)

Buza Lajos képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot. A törvényességi 
észrevétellel kapcsolatban megjegyzi, hogy nem az ő kötelessége a bizottsági ülésen jelezni, 
ha valami nem a jogszabályoknak megfelelően folyik, a jegyzőnek is kötelessége részt venni 
a  bizottsági  üléseken,  mint  a  törvényesség őre.  Elmondja,  hogy a  bizottság  üléseire  is  a 
képviselő-testület működésére megállapított szabályok vonatkoznak.

Mohai Istvánné képviselő elmondja, hogy az iskola is vétkes a mulasztásban, mivel a NUSI-
tól a levelet későn kapták meg, már nem volt idő, írásos előterjesztés készítésére.
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Dr. Lelkes Ákos alpolgármester kéri, hogy a jegyző úrnak a jelenlétet vagy nem jelenlétet, 
Buza Lajos képviselő és Szörfi István jegyző egymást közt tisztázza, mert véleménye szerint 
a  Pénzügyi  Bizottság  munkáját  éppen  az  segíti  elő,  ha  a  jegyző  úr  nincs  jelen,  hiszen 
korábban elhangzott az, hogy ha a jegyző úr bemegy a bizottsági ülésre, akkor Buza Lajos 
elnök úr kivonul.

Nagy József Ödön képviselő jelzi, hogy módosító javaslata van, miszerint a NUSI-tól kapott 
pénzt átcsoportosíthassa az intézmény.

Szörfi István jegyző elmondja, hogy a törvényességi észrevétele eljárási hibára utalt, nem a 
döntést kifogásolta.  Megkéri Buza Lajos képviselőt,  hogy mutassa meg számára,  hogy az 
önkormányzati  törvény  hol  tartalmazza  azt,  hogy  a  jegyzőnek  kötelező  részt  vennie  a 
bizottsági üléseken. Elmondja, hogy ilyen rendelkezés nincs, a jegyzőt kötelező meghívni a 
bizottsági  ülésekre,  de  a  jegyző  eldöntheti,  hogy  részt  kíván-e  venni  azokon  vagy  sem. 
Törvényességi  észrevételt  pedig  köteles  tenni  a  jegyző,  ha  a  jegyzőkönyvek  alapján 
törvényességi hibákat talál.

Mohai Istvánné képviselő módosító javaslata, hogy a határozatban csak annyi szerepeljen, 
hogy az iskola a többletbevétele terhére 100 eFt-ot a karácsonyi ünnepségre fordíthat, a NUSI 
megjelölése ne szerepeljen a határozatban.

Tóth Dezső polgármester  –  több hozzászólás,  kérdés  nem lévén –  kéri,  hogy aki  Mohai 
Istvánné módosító javaslatával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
505/2007 (XII.12.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Török  Bálint  Általános  Iskola 
többletbevételének  felhasználására  vonatkozó  határozati 
javaslatban, nem szerepelteti a „NUSI-tól kapott” megjelölést.

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 
506/2007 (XII.12.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy egyetért azzal, hogy a Török Bálint Általános 
Iskola  a  többletbevétele  terhére  100  eFt-ot  dologi  kiadásokra 
(karácsonyi rendezvényre) fordítson.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Mohai Istvánné igazgatóasszony
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Tóth  Dezső polgármester  több  észrevétel  nem  lévén,  hosszabb  szünetet  rendel  el,  a 
szemétszállítási díj megvitatására.

18.05 perctől 18.48 percig szünet.

5.9 Szemétszállítási díj

Tóth Dezső polgármester a televíziónézők tájékoztatása érdekében elmondja, hogy a szünet 
ideje alatt a képviselő-testület a Zöldfok Zrt. szemátszállítási díjra vonatkozó ajánlatát vitatta 
meg. Felkéri Buza Lajos képviselőt, az ajánlat ismertetésére.

Buza Lajos képviselő elmondja, hogy a délelőtt folyamán folytattak tárgyalást a Zöldfok Zrt. 
képviselőjével,  aki az alábbi ajánlatot tette az önkormányzat felé: ismerteti a Zöldfok Zrt. 
szemétszállítási díjra vonatkozó ajánlatát.

Tóth Dezső polgármester – hozzászólás nem lévén – kéri, hogy aki a Zöldfok Zrt. ajánlatát 
elfogadja, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
507/2007 (XII.12.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a Zöldfok Zrt. szemétszállítási díjra vonatkozó 
ajánlatát elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

6. Helyi adórendeletek módosítása

Tóth Dezső polgármester átadja a szót Szörfi István jegyzőnek.

Szörfi  István jegyző  ismerteti  az  előterjesztést  és  elmondja,  hogy  a  rendeletekben  csak 
technikai  jellegű  módosítások  történtek.  Ismerteti  a  helyi  iparűzési  adóra  vonatkozó 
rendeletmódosító javaslatot.

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

A Képviselő-testület  10 igen szavazattal,  1  ellenszavazattal,  3  tartózkodással  Enying 
Város Önkormányzatának „a helyi iparűzési adóról” szóló 36/2000.  (XII.  14.) 
számú rendeletének módosításáról, jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét képező  
31/2007. (XII. 14.) számú rendeletet alkotja.
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Szörfi  István jegyző  ismerteti  a  magánszemélyek  kommunális  adójára  vonatkozó 
rendeletmódosító javaslatot.

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

A Képviselő-testület  10 igen szavazattal,  2  ellenszavazattal,  2  tartózkodással  Enying 
Város  Önkormányzatának  „a  magánszemélyek  kommunális  adójáról”  szóló 
35/2000.  (XII.  14.) számú  rendeletének  módosításáról,  jelen  jegyzőkönyv 
elválaszthatatlan mellékletét képező 32/2007. (XII. 14.) számú rendeletet alkotja.

Szörfi István jegyző ismerteti a luxusadóra vonatkozó rendeletmódosító javaslatot.

Dr. Miljánovits György képviselő jelzi,  hogy ezt a rendeletmódosító javaslatot nem fogja 
megszavazni, mivel véleménye szerint ez az adófajta, sokkal nagyobb terhet jelent a lakosság 
számára, mint a szemétszállítási díj.

Nagy József Ödön képviselő jelzi, hogy nincs is az önkormányzatnak ilyen adója.

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

A  Képviselő-testület  4  igen  szavazattal,  4  ellenszavazattal,  6  tartózkodással  Enying  Város 
Önkormányzatának a luxusadóról szóló 7/2006. (III.31.) számú rendeletének módosítását nem 
fogadta el.

Tóth Dezső polgármester  - több kérdés, észrevétel nem lévén – megköszöni a jelenlévők 
részvételét, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván mind a televízió nézőinek, 
mind a jelenlévők számára, majd 18.55 perckor a nyílt ülést bezárja.

Enying, 2007. december 21.

  Tóth Dezső           Szörfi István
polgármester               jegyző

           Dr. Lelkes Ákos Dr. Miljánovits György
  hitelesítő hitelesítő
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