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a Képviselő-testület 2008. március 4-én tartott
rendkívüli nyílt üléséről

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

Jelen vannak: Tóth Dezső polgármester
Bíró Attila, Botos Sándor, Gál Balázs, dr. Miljánovits György, Nyikos 
István, dr. Óvári László, Szabó Attila, Venczel Zita képviselők
Szörfi István jegyző, dr. Takács László aljegyző

Vassné Zsemberi Katalin jegyzőkönyvvezető

Tóth Dezső polgármester köszönti a megjelent képviselőket, megállapítja, hogy a képviselők 
határozatképes  számban,  9  fővel  megjelentek  és  az  ülést  7.30  perckor  megnyitja.  A 
jegyzőkönyv vezetésére felkéri Vassné Zsemberi Katalint,  a jegyzőkönyv hitelesítésére Dr. 
Miljánovits György és Nyikos István képviselőket. Ismerteti a napirendet, mely szerint az 
ülés  egyetlen napirendi pontja a 2008.  évi  szemétszállítási  díjtétel  meghatározása,  a helyi 
rendelet módosítása. Megkérdezi, hogy van-e valakinek módosító javaslata?

Dr. Óvári László képviselő jelzi, hogy ügyrendi észrevétele van, miszerint a Szervezeti és 
Működési Szabályzat 30. § (3) bekezdésének f.) pontja alapján a polgármester egy napirendi 
pont  ismételt  megtárgyalását,  a  képviselő-testületi  ülést  követő  három  napon  belül 
kezdeményezheti, az előző képviselő-testületi ülés pedig előző hét szerdáján volt. 

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy a jelen rendkívüli ülés összehívását 8 képviselő 
írásban indítványozta,  ennek az  indítványnak tett  eleget,  amikor  összehívta a rendkívüli 
ülést. 

Dr.  Óvári  László képviselő  elmondja,  hogy  nem volt  tudomása  arról,  hogy  8  képviselő 
kezdeményezte a rendkívüli ülés összehívását.

Tóth  Dezső polgármester  napirend  módosító  javaslat  nem  lévén,  kéri,  hogy  aki  a 
napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta.

N a p i r e n d:

Nyílt ülés:

1.)  2008.  évi  szemétszállítási  díjtétel  meghatározása,  a  helyi  rendelet 
módosítása
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Tóth  Dezső polgármester  felkéri  Bíró  Attila  képviselőt,  a  Településfejlesztési  és 
Környezetvédelmi Bizottság elnökét az előterjesztés ismertetésére.

Bíró Attila képviselő ismerteti a rendeletmódosító javaslatot.

Gebula Béla Ákos képviselő 7.33 perckor megérkezik az ülésre, a képviselők létszáma 10 fő.

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

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal,  ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással Enying 
Város Önkormányzatának a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a 
településtisztaság  egyes  kérdéseiről  és  a  közszolgáltatás  díjának  
megállapításáról  szóló  6/2007.  (III.01.)  számú  rendeletének  módosításáról,  jelen  
jegyzőkönyv  elválaszthatatlan  mellékletét  képező  5/2008.  (III.  05.) számú  rendeletet  
alkotja.

Tóth Dezső polgármester – több kérdés, hozzászólás nem lévén – megköszöni a részvételt és 
az ülést 7.34 perckor bezárja.

Enying, 2008. március 4.

 Tóth Dezső  Szörfi István
polgármester       jegyző

  Dr. Miljánovits György Nyikos István
  hitelesítő     hitelesítő
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