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01/103-27/2013. 
 

JEGYZİKÖNYV 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2013. november 13-án 

tartott  r e n d k í v ü l i   n y í l t  ülésérıl 
 
 
Helye:    Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 
    8130 Enying, Kossuth u. 26. 
 
Jelen vannak:   Pıdör Gyula polgármester, 

Nyikos István alpolgármester, 
Buza Lajos, Gebula Béla Ákos, Dr. Lelkes Ákos, 
Méreg János, Vajda Balázs, Varga Gyula,  
Viplak Tibor képviselık 

 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı 
Dr. Komáromi Eszter aljegyzı 
 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı 
 
Némethné Szuntheimer Edina jegyzıkönyvvezetı 
 

    meghívottak jelenléti ív szerint 
 
 
Pıdör Gyula polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést 17:06 órakor megnyitja. 
Megállapítja, hogy a képviselık határozatképes számban megjelentek, létszámuk 8 fı. A 
jegyzıkönyv hitelesítésére felkéri Nyikos István alpolgármestert és Varga Gyula képviselıt. 
Kéri, hogy aki a hitelesítık személyével egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Nyikos István 
alpolgármestert és Varga Gyula képviselıt elfogadta. 
 
Pıdör Gyula polgármester a jegyzıkönyv vezetésére felkéri Szuntheimer Edinát. A napirend 
ismertetése elıtt módosító javaslatokkal kíván élni.  Második pontként javasolja napirendre 
venni a munkaügyi perrel kapcsolatos ügyvédi megbízás tárgyában kelt bizottsági 
elıterjesztést.  Kéri, hogy aki a napirendre való felvétellel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a „Munkaügyi perben ügyvédi megbízás”-ról szóló 
elıterjesztést 2. napirendi pontként napirendre vette. 
 
Pıdör Gyula polgármester 3. napirendi pontként javasolja napirendre venni a Pénzügyi,  
Humán és Településfejlesztési Bizottság elıterjesztésében az Enyingi Patrióták Egyesülettel 
kapcsolatos anyagot. Kéri, hogy aki a napirendre való felvétellel egyetért, kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a „Enyingi Patrióták Egyesület”-rıl szóló 
elıterjesztést 3. napirendi pontként napirendre vette. 



 

2/5 

 
Pıdör Gyula polgármester - egyéb módosító javaslat nem lévén - kéri, hogy aki a módosított 
napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a módosított napirendet elfogadta. 
 
Napirend: 
Nyílt ülés  

1.  I-II. számú rendelési körzet rendelési idejének módosítása 

2.  Munkaügyi perben ügyvédi megbízás 

3.  Enyingi Patrióták Egyesület  

 Elıadó: Pıdör Gyula 
   polgármester 

  
  
1. I-II. számú rendelési körzet rendelési idejének módosítása 
 
Pıdör Gyula polgármester felkéri a bizottság alelnökét, hogy a bizottsági ülésen hozott 
határozati javaslatot ismertesse. 
 
Dr. Lelkes Ákos alelnök a PHTB alelnöke összefoglalja a bizottsági ülésen elhangzottakat. 
Elmondja, hogy a bizottság elfogadta a Dr. László Judit által megadott rendelési idıket, mely 
a jogszabályi feltételeknek megfelelıen kerültek kialakításra és bírják a doktornı ígéretét is, 
hogy beteg nem marad ellátatlanul a helyettesítés miatti rövidebb rendelési idık miatt. 
 
Gebula Béla Ákos alelnök javasolja, hogy a bizottsági határozati javaslatban szereplı 
rendelési idık helyett a rendelési idık úgy kerüljenek meghatározásra, hogy minden nap 8-
10 óráig legyen a helyettesítéssel érintett körzetben a rendelési idı megadva. 
 
Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy aki a módosító javaslattal egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon.  
 
 
A képviselı-testület 2 igen, 2 nem szavazattal, 5 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének       
271/2013. (XI. 13.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Gebula Béla Ákos képviselı I-II számú 
háziorvosi körzet rendelési idejével kapcsolatos módosító 
javaslatát nem támogatja. 

 
 
Pıdör Gyula polgármester ismerteti a határozati javaslatot. Kérdezi, hogy van-e valakinek 
kérdése, kiegészítése.  További hozzászólás, észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a határozati 
javaslat elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének      
272/2013. (XI.13.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az I.-II. 
számú háziorvosi körzetek rendelési idejének módosításához – 
azzal, hogy a II. számú körzetben Dr. László Judit helyettesítı 
orvosként látja el a rendelést – a kérelemben foglaltaknak 
megfelelıen hozzájárul, az alábbi táblázatban foglaltak szerint: 
 

napok I. számú háziorvosi 
körzet 

(Dr. László Judit 
háziorvos) 

II. számú háziorvosi 
körzet 

(Dr. Miljánovits György 
háziorvos körzete) 

hétfı 10:00 – 14:00 08:00 – 09:55 

kedd 12:00 – 15:00 08:00 – 11:55 

szerda 09:05 – 12:00 08:00 – 09:00 

csütörtök 10:05 – 13:00 08:00 – 10:00 

péntek 08:00 – 11:00 11:05 – 12:05 
 

A testület felkéri a polgármestert és a jegyzıt, hogy a 
feladatellátási szerzıdések módosítását – szükség szerint – a 
fentieknek megfelelıen elvégezni szíveskedjenek. 
 
A testület felhatalmazza a polgármestert a fentieknek megfelelı 
feladatellátási szerzıdésmódosítások aláírására. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
   Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı  
 
 

Dr. László Judit 17:10 órakor távozik az ülésrıl. A képviselı-testület létszáma változatlan 9 fı. 
 
2. Munkaügyi perben ügyvédi megbízás 
 
Pıdör Gyula polgármester ismerteti a bizottság e tárgyban hozott határozati javaslatát.  
Kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése a határozati javaslattal kapcsolatban. Kérdés, 
észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének      
273/2013. (XI.13.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi 
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Bíróságnál Enyingi Polgármesteri Hivatal alperes ellen 
2.M.354/2013. számon indított peres ügyben a hivatal perbeli 
képviseletére engedélyezi munkajogi szakjogász ügyvéd 
megbízását. Az ügyvédi megbízási díjra 300.000,-Ft 
keretösszeget irányoz elı.  
Felkéri a jegyzıt a szükséges tárgyalások lefolytatására és a 
megbízási szerzıdés megkötésére. 
 
 
Felelıs: Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı 
Határidı: azonnal 
 
 

3. Enyingi Patrióták Egyesület 
 
Pıdör Gyula polgármester felkéri a bizottság elnökét, hogy a bizottság elıterjesztést 
ismertesse. 
 
Viplak Tibor elnök elmondja, hogy az egyesület alapításának egyik kiemelt célja volt, hogy 
olyan szervezet jöjjön létre, amely sikeresen tud pályázni civil szervezeteknek meghirdetett 
uniós és hazai pályázati forrásokra. Ismerteti a bizottság határozati javaslatát. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy a szervezet a sport, a kultúra és a 
hagyományırzés területén kíván tevékenykedni. 
 
Méreg János képviselı javasolja a testületnek, hogy amíg nem tisztázott, hogy az 
egyesületnek kik a tagjai, kik a vezetık, addig ne tárgyalják a témát, a napirendrıl azt 
vegyék le.  
 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı felhívja a figyelmet, hogy az elhangzott ügyrendi javaslatról vita 
nélkül dönt a testület.  
 
Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy aki a napi rendrıl való levétel javaslatával egyetért 
kézfelemeléssel szavazzon.  
 
A képviselı-testület 2 igen, 7 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a napirendi pont napirendrıl való 
levételét nem támogatta.  
 
Dr. Lelkes Ákos alelnök kérdezi, hogy van-e az önkormányzatnak beleszólása az elnökségi 
tagok kiválasztásába? 
 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı elmondja, hogy nem lehet befolyása az önkormányzatnak az 
egyesület tisztségviselıinek megválasztására, arról az egyesületi tagok jogosultak dönteni az 
alapszabályban meghatározott keretek között. 
 
Viplak Tibor elnök szerint örülni kell minden civil kezdeményezésnek.  
 
Gebula Béla Ákos alelnök nem szabad akadályokat gördíteni egy ilyen új szervezıdés elé. 
Az önkormányzatnak pont az a dolga, hogy az ilyen kezdeményezéseknek teret adjon. 
Alaptörvényben lefektetett joga mindenkinek, hogy szabadon szervezıdjön, amennyiben a 
szervezet célja megfelel a jogszabályoknak. 
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Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı hozzászólásában megemlíti, hogy a határozati javaslatban 
szerepel a szervezet céljaival való egyetértés is, ami a csatolt alapszabály tervezetbıl 
világosan kiderül. 
 
Pıdör Gyula polgármester ismerteti a határozati javaslatot. Kérdezi, hogy van-e valakinek 
kérdése, kiegészítése. További hozzászólások, észrevételek hiányában kéri, hogy aki a 
határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
274/2013. (XI.13.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzat Képviselı-testülete az „Enyingi 
Patrióták Egyesület” megalapítását támogatja, annak céljaival 
egyetért, egyszersmind az Egyesület elnevezéséhez, 
névhasználatához hozzájárulását adja. 
 
A Képviselı-testület hozzájárul továbbá, hogy a fenntartásában 
lévı Mővelıdési Házban (8130 Enying, Bocskai utca 1.) az 
Egyesület részére székhelyhasználat kerüljön biztosításra. 
 
A testület felkéri a polgármestert és a Mővelıdési Ház 
Intézményvezetıjét a döntésbıl következı feladatok 
végrehajtására. 
 
 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester, Nemes Diána 
intézményvezetı  
Határidı: azonnal 

 
 
Pıdör Gyula polgármester – egyéb napirendi pont nem lévén – köszöni a megjelenést, és a 
rendkívüli nyílt ülést 17:16 órakor bezárja. 
 
 
Enying, 2013. november 14. 
 
 
  Pıdör Gyula     Kóródi-Juhász Zsolt 
  polgármester                 jegyzı 
 
 
 
  Nyikos István      Varga Gyula 
     hitelesítı          hitelesítı 


