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Jelen vannak: Tóth Dezső polgármester, dr. Lelkes Ákos alpolgármester
Bíró Attila, Botos Sándor, Buza Lajos, Gál Balázs, Gebula Béla Ákos, dr. 
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Szabó Attila 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,  12  fővel  megjelentek,  és  az  ülést  15.00  perckor  megnyitja.  A 
jegyzőkönyv vezetésére felkéri Vassné Zsemberi Katalint, a jegyzőkönyv hitelesítésére Bíró 
Attila és Botos Sándor képviselőket. Ismerteti a napirendet, majd megkérdezi, hogy van-e 
valakinek napirend módosító javaslata?

Gebula Béla Ákos képviselő kéri, hogy vegyék napirendre a közoktatási intézményrendszer 
felülvizsgálatának befejezési határidő módosítására vonatkozó javaslatát.

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

A  Képviselő-testület  12  igen  egyhangú  szavazattal  a közoktatási  intézményrendszer  
felülvizsgálatának  befejezési  határidő  módosítására  vonatkozó  javaslatot  2-es  pontként  felvette  a  
napirendre.

Nagy  József  Ödön  képviselő  elmondja,  hogy  megjelent  a  Szociális  és  Munkaügyi 
Minisztérium Közmunka Pályázati felhívása, amelynek benyújtási határideje november 19-e 
hétfő, így kéri, hogy a képviselő-testület tárgyalja meg, és ha szükséges hozzon döntést most 
a pályázati lehetőség kapcsán.

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

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal a Közmunka Pályázati Felhívás megtárgyalását 3-
as pontként felvette a napirendre.

Tóth Dezső polgármester  –  több javaslat  nem lévén –  kéri,  hogy aki  a  teljes  módosított 
napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta.
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1.) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság személyi kérdésének rendezése

Tóth Dezső polgármester elkezdi ismertetni a melléklet szerinti hozzászólását.

Buza  Lajos képviselő  a  hozzászólást  megszakítva  jelzi,  hogy  ügyrendi  javaslata  van, 
miszerint a polgármester fejezze be a hozzászólásának ismertetését,  mivel annak tartalma 
nem tartozik a napirendi ponthoz. Véleménye szerint Szörfi István jegyző fegyelmi eljárása 
nem  kapcsolódik  az  Egészségügyi  és  Szociális  Bizottság  elnökének  lemondásához.  Kéri, 
hogy a személyeskedést fejezzék be.

Tóth  Dezső polgármester  elmondja,  hogy  úgy  gondolja,  hogy  a  véleményét  jogában  áll 
elmondani  a  nyilvánosság  előtt  is,  egyébként  pedig  előterjesztőként  ismerteti  az 
előterjesztést.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester elmondja, hogy tudomása szerint az SzMSz rendelkezése 
szerint  ügyrendi  javaslatot  az  adott  napirendi  pont  vita  nélküli  lezárására  lehet  tenni. 
Jelenleg  a  polgármester  az  előterjesztését  ismerteti,  és  véleménye  szerint  nem  lenne 
szerencsés dolog ebben meggátolni,  valamint az sem biztos, hogy törvényes eljárás lenne. 
Személy szerint őt érdekli a hozzászólás befejező része is.

Tóth  Dezső polgármester  elmondja,  hogy  nem  állt  szándékában  személyeskedni,  majd 
befejezi előterjesztésének ismertetését. Megkéri Szabó Attila képviselőt, hogy nyilatkozzon 
arról, hogy milyen tisztségéről kíván lemondani.

Szabó Attila képviselő elmondja,  hogy a Polgármester urat levelében nem nevesítette,  rá 
vonatkozó kijelentést egyik levelében sem tett. A bizottsági elnöki tisztséggel kapcsolatban 
elmondja, hogy a korábban megírt két levele valóban nem lemondást jelent, nem érti, hogy a 
Fejér Megyei Hírlap miért lett úgy tájékoztatva, hogy esetlegesen a lemondásáról szó lehet. 
Leveleiben csak azt a véleményét fejezte ki, hogy nem tartja magát szerencsésnek az elnöki 
posztra.  Feladatait  megemlítve  elmondja,  hogy a fogászati  röntgengéppel  kapcsolatban a 
levelezést  lefolytatta  az  illetékes  vezetővel,  és  a  válaszokból  kiderült,  hogy  téves  az  az 
információ,  hogy  az  önkormányzat  ingyen  megkaphatja  ezt  a  gépet.  Megjegyzi,  hogy  a 
megbízatását minden esetben igyekezett maximálisan ellátni, de mivel egy állandó ügyeletet 
tartó gyógyszertárban dolgozik, így a lakosság érdekeit szem előtt tartva jelezte a levelében, 
hogy az elnöki megbízatását nem tudja ezentúl maximálisan teljesíteni. Elmondja, hogy az 
előző testületi ülésen egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni, de most nyilatkozik 
arról, hogy lemond, és reméli, hogy a megfelelő személyt fogják a helyére választani.
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Szörfi István jegyző megkérdezi Szabó Attila képviselőt, hogy az Egészségügyi és Szociális 
Bizottság elnöki posztjáról, vagy bizottsági tagságáról kíván-e lemondani?

Szabó  Attila képviselő  elmondja,  hogy  mind  a  bizottság  elnöki  tisztségéről,  mind  a 
bizottsági tagságáról lemond. Képviselői megbízatásáról nem mond le.

Dr. Miljánovits György képviselő 15.10 perckor kiment, 15.11 perckor visszaérkezett az ülésterembe.

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy Szabó Attila lemondása következtében újjá kell 
szervezni  az  Egészségügyi  és  Szociális  Bizottságot,  új  elnököt  és  tagot  kell  választani.  A 
bizottság új tagjának Gebula Béla Ákos képviselőt javasolja. Megkérdezi Gebula Béla Ákos 
képviselőt, hogy elfogadja-e a tisztséget?

Gebula Béla Ákos képviselő elmondja, hogy mivel az Oktatási-, Kulturális és Sportbizottság 
elnöki tisztségét is ellátja, így nem tud több bizottság munkájában feladatot vállalni.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester javasolja,  hogy módosítsák a rendeletben a bizottság tag 
létszámára vonatkozó részt, úgy hogy csökkentsék a létszámot.

Szörfi  István jegyző  elmondja,  hogy  a  jogszabály  értelmében,  a  bizottságban  a 
képviselőknek többségben kell  lenniük a kültagokkal  szemben.  A rendeletmódosítás  úgy 
lehetséges, ha egy kültag is lemond, és a bizottság akkor 3 tagból állna. Véleménye szerint 
mindenképp egy másik képviselőt kellene megválasztani a bizottság új tagjának. Megjegyzi, 
hogy bármelyik képviselő lehet két bizottságnak is tagja.

Buza Lajos képviselő a tévénézők érdekében megjegyzi, hogy a képviselő-testület érdemi 
munkája akkor kezdődött el, amikor Szabó Attila képviselő kijelentette, hogy nem kíván az 
Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke, illetve tagja lenni. A nyilatkozat előtt elhangzott 
polgármesteri  hozzászólás  véleménye  szerint  nem  tekinthető  bevezetőnek,  szerinte  a 
polgármester  nem  képes  arra,  hogy  bemenjen  a  televízióba  és  az  önálló  véleményét 
elmondja.  Jelzi,  hogy ő be fog menni a Városi Televízióba, és a saját véleményét el  fogja 
mondani a lakosság számára.  Reméli,  hogy az illetékesek majd válaszadás végett szintén 
megkeresik a televízió nyilvánosságát.  

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogyha Buza Lajos képviselő úr lenne a polgármester, ő 
is élne azzal a jogával, hogy a saját véleményét az üggyel kapcsolatban elmondja. Egyrészt 
válaszolnia kellett az október 31-ei keltezésű levélre, amelyben meg lett szólítva, másrészt 
most kívánt válaszolni, mert ő nem a Városi Televíziót szeretné felhasználni a válaszadásra, 
harmadrészt pedig azért volt szükség a bevezetőjére, hogy tájékoztassa a televízió nézőket, 
hogy miért volt szükség rendkívüli testületi ülés összehívására.

Nagy József Ödön képviselő Mohai Istvánné képviselő asszonyt javasolja az Egészségügyi 
és Szociális Bizottság tagjának.

Dr. Miljánovits György képviselő egyetért Mohai Istvánné jelölésével, véleménye szerint is 
olyan emberre van szükség a bizottságban, aki valamilyen fokú ismerettel, rátekintéssel bír a 
lakosság szociális  helyzetére.  Véleménye szerint  Mohai Istvánné,  mint  pedagógus,  erre  a 
feladatra megfelelő személy.
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Tóth Dezső polgármester  –  több hozzászólás,  javaslat  nem lévén  –  kéri,  hogy aki  azzal 
egyetért,  hogy az Egészségügyi és Szociális  Bizottság tagjának Mohai Istvánné képviselőt 
megválasszák, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
402/2007 (XI.13.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy az Egészségügyi  és  Szociális  Bizottság 
tagjának Mohai Istvánné (8130 Enying, Váci M. u. 6.) képviselőt 
megválasztja.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Tóth Dezső polgármester a bizottság elnökének dr. Miljánovits György képviselőt javasolja. 
Megkérdezi dr. Miljánovits György képviselőt, hogy elfogadja-e a tisztséget?

Dr. Miljánovits György képviselő jelzi, hogy vállalja a megbízatást.

Tóth Dezső polgármester  –  több hozzászólás,  javaslat  nem lévén  –  kéri,  hogy aki  azzal 
egyetért,  hogy  az  Egészségügyi  és  Szociális  Bizottság  elnökének  dr.  Miljánovits  György 
képviselőt megválasszák, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
403/2007 (XI.13.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy az Egészségügyi  és  Szociális  Bizottság 
elnökének dr. Miljánovits György (8130 Enying, Szabadság tér 
11.) képviselőt megválasztja.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Tóth Dezső polgármester Mohai Istvánné és dr. Miljánovits György képviselők számára az 
Egészségügyi  és  Szociális  Bizottságban  végzendő  munkájukhoz  sok  sikert  kíván,  Szabó 
Attila képviselőnek pedig megköszöni az eddig végzett munkáját.

  
2.) A  közoktatási  intézményrendszer  felülvizsgálatának  befejezési  határidő 

módosítására vonatkozó javaslat

Tóth Dezső polgármester  átadja a szót  Gebula Béla Ákosnak,  az Oktatási-,  Kulturális  és 
Sportbizottság elnökének.
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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 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
404/2007 (XI.13.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  397/2007.  (X.31.)  számú  határozatban  a 
vizsgálat  befejezésének  határidejét  2007.  december  21-re 
módosítja.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

3.) Közmunka Pályázati Felhívás megvitatása

Szörfi István jegyző elmondja, hogy a Közmunka Pályázati Felhívást jelen pillanatban kapta 
kézhez a hivatal.

Gebula  Béla  Ákos képviselő  javasolja,  hogy  a  pályázati  anyag  áttanulmányozásához, 
tartsanak 5 perc szünetet.

Tóth Dezső polgármester 5 perc szünetet rendel el.

15.19 perctől 15.30 percig szünet

Szörfi  István  jegyző  ismerteti  a  határozati  javaslatot,  mely  szerint  „Enying  Város  
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  a  Mezőföldi  Többcélú  Kistérségi  
Társulással  közösen nyújtja  be  a  Szociális  és  Munkaügyi  Minisztérium által  kiírt  „2007/10  téli-  
tavaszi  közmunkaprogram” elnevezésű  Közmunka  Pályázatot.  Amennyiben  a  Mezőföldi  Többcélú  
Kistérségi Társulás nem kívánja benyújtani a pályázatot, úgy Enying Város önállóan vesz részt a  
pályázaton. Határidő: 2007. november 19., Felelős: Viplak Tibor EVSZI vezető.”   

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

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
405/2007 (XI.13.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy a Mezőföldi  Többcélú Kistérségi  Társulással 
közösen nyújtja be a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által 
kiírt  „2007/10  téli-  tavaszi  közmunkaprogram”  elnevezésű 
Közmunka  Pályázatot.  Amennyiben  a  Mezőföldi  Többcélú 

5



Kistérségi  Társulás nem kívánja benyújtani a pályázatot,  úgy 
Enying Város önállóan vesz részt a pályázaton.

Határidő: 2007. november 19.
Felelős: Viplak Tibor EVSZI vezető

Tóth Dezső polgármester több hozzászólás nem lévén megköszöni a képviselők munkáját, 
elköszön a televíziónézőktől, és 15.31 perckor a rendkívüli ülést bezárja.

Enying, 2007. november 19.

  Tóth Dezső Szörfi István
polgármester       jegyző

Bíró Attila             Botos Sándor
 hitelesítő    hitelesítő 
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