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01/565-17/2008.

JEGYZŐKÖNYV

a Képviselő-testület 2008. július 23-én tartott rendkívüli nyílt üléséről

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

Jelen vannak: Tóth Dezső polgármester,
Bíró Attila Károly, Botos Sándor, Buza Lajos, Gál Balázs, 
Gebula Béla Ákos, dr. Miljánovits György, Mohai Istvánné,
Nyikos István, dr. Óvári László, Szabó Attila (késve érkezik) képviselők

Szörfi István jegyző

Szemerei Szilvia jegyzőkönyvvezető

Jelezte távolmaradását: dr. Lelkes Ákos alpolgármester,
Nagy József Ödön, Venczel Zita képviselő

Tóth Dezső polgármester  köszönti  a  megjelent  képviselőket,  vendégeket,  megállapítja,  hogy a 
képviselők határozatképes számban megjelentek, létszámuk 10 fő. Az ülést 14.00 órakor megnyitja. 
A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Szemerei Szilviát, a jegyzőkönyv hitelesítésére Bíró Attila Károly 
és  Botos  Sándor  képviselőket.  Ismerteti  az  ülés  tervezett  napirendjét,  melyet  a  képviselők 
megkaptak.  Módosításként  javasolja,  hogy  a  4.  napirendi  pont  legyen  az  első  tekintettel  a 
megjelent  pályázókra.  Javasolja  továbbá,  hogy  2.  napirendi  pontként  kerüljön  ismertetésre  a 
polgármesteri előterjesztések között a rendelőintézet és a Török B. Ált. Isk. beázásával kapcsolatos 
előterjesztés,  és  az  Erzsébet  ligeti  iskola  tárgyában  hozott  korábbi  határozat  végrehajtásával 
kapcsolatos  felkérése.  A  jegyzői  előterjesztéseket  3.,  az  új  közoktatási  intézmény  vezetői 
pályázattal kapcsolatos előterjesztést 4. napirendi pontként javasolja ismertetni.

14.02 órakor ifj. Szabó Attila képviselő megérkezik az ülésre. A testület létszáma 11 fő.

Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a védőnői álláspályázatok elbírálásának első napirendi 
pontként történő ismertetését. Kéri, hogy aki a módosítással egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal a napirend módosítását elfogadta.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja az intézményi beázásokkal kapcsolatos előterjesztés 
2.2.  napirendi  pontként  való  naprendre  tűzését.  Kéri,  hogy  aki  a  módosítással  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az intézményi beázásokkal kapcsolatos előterjesztést 2.2.  
napirendi pontként napirendjére tűzte.

Tóth  Dezső polgármester  szavazásra  bocsátja  a  232/2008.  (VI.  25.)  számú  testületi  határozat 
végrehajtásával kapcsolatos felkérés 2.3. napirendi pontként való naprendre tűzését. Kéri, hogy aki 
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a módosítással egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A  Képviselő-testület  11  igen,  egyhangú  szavazattal  a  232/2008.  (VI.  25.)  számú  testületi  határozat  
végrehajtásával kapcsolatos felkérést 2.3. napirendi pontként napirendjére tűzte.

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

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal a módosított napirendet elfogadta.

N a p i r e n d:

Nyílt ülés:

1. Védőnői álláspályázatok elbírálása

Előadó: Dr. Miljanovits György
       Eü. Biz. elnök

2. Polgármesteri előterjesztések
− A  Bocsor  I.  Gimn.  tetőfelújítási  munkáinak  elvégzése  tárgyú 

pályázathoz rendelt saját forrás összegének módosítása, kivitelezői 
árajánlatok kérése

− A  Batthyány  kastély,  valamint  a  Török  Bálint  Általános  Iskola 
beázásának  megszüntetése  (elöregedett  bádogos  szerkezetek 
felújítása)

− A 232/2008. (VI. 25.) számú határozat végrehajtásával kapcsolatos 
felkérés

Előadó: Tóth Dezső
       polgármester

3. Jegyzői előterjesztések
− Az intézményi étkezési normákról és térítési díjakról
− Korábbi határozatok módosítása

o Bocsor István Gimnázium és Török Bálint Általános Iskola 
vezetői megbízás módosítása

o ESZI vezetői megbízás módosítása

Előadó: Szörfi István
       jegyző

4. Herceg  Batthyány  Fülöp  Gimnázium  és  Általános  Iskola  vezetői 
álláspályázatok elbírálása

Előadó: Gebula Béla Ákos
       OKS elnök

Dr. Miljanovits György képviselő javasolja az 1. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalni.
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Tóth Dezső polgármester kéri,  hogy aki az 1.  napirendi pont zárt ülésen történő tárgyalásával 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A  Képviselő-testület  11  igen,  egyhangú  szavazattal  elfogadta  az  1.  napirendi  pont  zárt  ülésen  való  
tárgyalását.

A jelenlévő vendégek, intézményvezetők és pályázók távoznak a teremből. Az ülés zárt üléssel folytatódik.

Zárt ülést követően, 14.50 órakor a nyílt ülés folytatódik. Szabó Attila képviselő a szünetben elhagyta a tanácstermet,  
a testület létszáma 10 fő.

2. Polgármesteri előterjesztések

A Bocsor I. Gimn. tetőfelújítási munkáinak elvégzése tárgyú pályázathoz rendelt saját forrás 
összegének módosítása, kivitelezői árajánlatok kérése

14.51 órakor Nagy József Ödön képviselő megérkezik, Szabó Attila visszaérkezik az ülésre. A testület létszáma 12 fő.

Tóth  Dezső  polgármester  ismerteti  a  Bocsor  I.  Gimnázium  tetőfelújítása  tárgyában benyújtott 
pályázattal kapcsolatban a beruházás forrásösszetételének módosítására irányuló melléklet szerinti 
határozati  javaslatot.  Kérdés,  hozzászólás  nem  lévén,  kéri,  hogy  aki  a  határozati  javaslat 
elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
268/2008 (VII. 23.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy  a  Közép-dunántúli  Regionális  Fejlesztési  Tanács  által 
meghirdetett  HÖF  CÉDE 2008.  támogatás  elnyerésére  irányuló,  az 
enyingi Bocsor István Gimnázium tetőfelújítási munkáinak elvégzése 
tárgyú,  2  07  2008  2  064  azonosító  számú  pályázat  műszaki 
tartalmának  teljessége  érdekében  a  beruházás  forrásösszetételét  a 
Tanács  döntésének  figyelembe  vételével  az  alábbiak  szerint 
módosítja:

Saját forrás 4.168.684,- Ft
Hitel

Tanács által megítélt támogatás 7.322.581,- Ft
Egyéb támogatás (nevesítve)

Egyéb forrás
Beruházás összköltsége 11.491.265,-

E  saját  forrás-többlet  fedezetéül  a  „Közvilágítás  korszerűsítése  és 
hiányosságainak  pótlása”  tárgyú  sikertelen  pályázat  el  nem 
számolható  költségeinek  finanszírozására  elkülönített  pénzösszeg 
szolgál.

Az  ügyben  döntő  határozat  kivonatát  a  pályázati  felhívás 
rendelkezéseinek  megfelelően  megküldi  a  Közép-dunántúli 
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Regionális Fejlesztési Tanács részére.

Ezzel  egyidejűleg  250/2008.  (VI.  25.)  számú  határozatát  hatályon 
kívül helyezi.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: azonnal

Tóth  Dezső  polgármester  ismerteti  a  tetőfelújítási  munkák  elvégzése  tárgyában  árajánlatok 
bekérésére irányuló melléklet szerinti határozati javaslatot. Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, 
hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
269/2008 (VII. 23.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a Bocsor István Gimnázium tetőfelújítási munkáinak elvégzése 
kapcsán árajánlat bekérése érdekében az alábbi vállalkozókat keresi 
meg:
1. Pudelka Krisztián, Enying, Árpád u. 15/a.
2. Varga József, Enying, Petőfi S. u. 6.
3. Nagy István, Enying – Balatonbozsok, Tamási Á. u. 2.
4. Varga Péter, Enying – Kabókapuszta, Tóth Á. u. 2.

Megbízza  a  Településfejlesztési  és  Környezetvédelmi  Bizottságot, 
hogy  a  beérkezett  ajánlatokat  vitassa  meg  és  a  legmegfelelőbbet 
terjessze a képviselő-testület elé.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: 2008. augusztus 27. napja

A  Batthyány  kastély,  valamint  a  Török  Bálint  Általános  Iskola  beázásának  megszüntetése 
(elöregedett bádogos szerkezetek felújítása)

Vörös András műszaki ügyintéző ismerteti, hogy a beérkezett három ajánlat tartalma azonos, az 
anyagilag legkedvezőbb került előterjesztésre. 

Dr.  Óvári  László képviselő  felhívja  rá  a  figyelmet,  hogy  az  Ép.  Hatóság  épülete  is  beázik, 
véleménye szerint azt is rendbe kellene tenni.

Gebula Béla Ákos képviselő szerint ellentmondás van az eredeti kivitelező által adott vélemény – 
mely szerint a beázás oka nem kivitelezői hiba - , és a három ajánlat között. Szó szerint idéz a 
három  vállalkozói  ajánlatból,  melyek  szerint  a  beázás  oka,  hogy  a  vízüstök  kisméretűek,  a 
lefolyócső  átmérője  nem  megfelelő,  és  az  üstök  nincsenek  megfelelően  a  falhoz  rögzítve. 
Véleménye szerint ismét fel kellene venni a kapcsolatot az eredeti kivitelezővel.
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Tóth Dezső polgármester felhívja a figyelmet az eredeti kivitelező levelére, mely szerint ezek nem 
képezték a munkájuk részét.

Vörös  András műszaki  ügyintéző  elmondja,  hogy  a  rendelőintézet  toldaléképületénél  barkács 
jellegű  munkával  kötötték  össze  a  lapos  tetőt  a  magas  tetővel.  Eredetileg  ez  nem szerepelt  a 
kivitelező munkái között. Egy hónappal ezelőtt a Szolg. Int. bejárást hívott össze, ekkor derült ki, 
hogy  ezek  az  elemek  okozzák  a  problémát.  Ezt  követően  került  sor  az  árajánlatok  kérésére. 
Ismerteti,  hogy több  10  éves  bádogok elöregedéséről  van szó,  melyek  már  nem tudják  ellátni 
feladatukat.

Gebula Béla Ákos képviselő nehezményezi, hogy valami elromlik, felborítja a költségvetést, de az 
oka nem ismert.

Mohai  Istvánné képviselő  szerint  meg  kell  akadályozni  a  további  kár  keletkezését,  meg  kell 
szüntetni mielőbb a beázást.

Nagy József Ödön képviselő nem érti, miért a testületnek kell erről döntenie, véleménye szerint a 
polgármester  is  felhatalmazást  adhatna  a  munka  elvégzésére,  vagy  akár  a  Szolg.  Int. 
költségvetésébe is bele kellene, hogy férjen.

Vörös  András műszaki  ügyintéző  ismerteti,  hogy  az  Ép.  Hat.  tetőfelújításának  előkészítése 
folyamatban van.  Árazott és árazatlan költségvetés készül. Ez ügyben is lehet árajánlatokat kérni. 

Tóth  Dezső  polgármester  ismerteti  a  tetőfelújítási  munkák  elvégzése  tárgyában  árajánlatok 
bekérésére irányuló melléklet szerinti határozati javaslatot. Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, 
hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
270/2008 (VII. 23.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a Batthyány kastély, valamint a Török Bálint Általános Iskola 
beázásának  megszüntetése  –  az  elöregedett  bádogos  szerkezetek 
felújítása  –  érdekében  vállalkozási  szerződést  köt  Kasza  Sándor 
bádogos-lakatos  vállalkozóval  (8130  Enying,  Dózsa  Gy.  u.  40/A.) 
szám  alatti  székhelyű).  A  vállalkozási  díj  jelen  határozat 
elválaszthatatlan mellékletét képező árajánlat szerint bruttó 130.567,- 
Ft, mely fedezetéül a „Közvilágítás korszerűsítése és hiányosságainak 
pótlása” tárgyú sikertelen pályázat el nem számolható költségeinek 
finanszírozására elkülönített pénzösszeg szolgál.

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: azonnal

Dr. Óvári László képviselő szerint az Ép. Hat-on meg kellene nézni, honnan folyik be a víz, és meg 
kellene akadályozni.
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Vörös András műszaki ügyintéző ismerteti, hogy beszélt Viplak Tiborral, aki arról tájékoztatta, 
hogy haladéktalanul intézkedik, és megoldják a hibát.

A 232/2008. (VI. 25.) számú határozat végrehajtásával kapcsolatos felkérés

Tóth  Dezső  polgármester  ismerteti  a  testület  232/2008.  (VI.  25.)  sz.  határozatát,  melyben  az 
Erzsébet  ligeti  iskola  hasznosításával  kapcsolatban kérték fel  tárgyalásra.  Kéri  a  TFB-t,  hogy a 
Nevelési  tanácsadó  elhelyezésére  tegyen  javaslatot  a  testülte  augusztusi  ülésére,  hogy 
megkezdhesse  a  tárgyalásokat.  84  m2 a  helyigényük,  négy  helyiségre  van  szükségük  a 
gyógypedagógus,  a  gyógytornász,  a  nevelési  tanácsadó  és  a  titkárnő  részére,  valamint  egy 
váróhelyiségre, amit eddig is a folyosón oldottak meg.

3. Jegyzői előterjesztések

Az intézményi étkezési normákról és térítési díjakról

Szörfi  István  jegyző  ismerteti,  hogy  a  testület  korábbi  ülésén  elfogadta  a  Süllős&Süllős  Bt. 
díjemelésre  irányuló  kérelmét,  és  hozzájárult  a  szolgáltatási  szerződés  ennek  megfelelő 
módosításához. Ezzel egy időben azonban nem került szavazásra a térítési díjakról szóló rendelet 
elfogadása, melyet a képviselők az ülés anyagával megkaptak.

Tóth Dezső  polgármester  –  kérdés,  hozzászólás  nem lévén -  kéri,  hogy aki  a  rendelettervezet 
elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodással az intézményi ét-
kezési normákról és térítési díjakról jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét képező  
14/2008. (VII. 30.) számú rendeletet alkotja.

Korábbi határozatok módosítása

Szörfi  István  jegyző  elmondja,  hogy  az  összevonásra  kerülő  oktatási  intézmények 
intézményvezetőinek  megbízásáról  szóló  határozatokban  tévesen  került  megállapításra  a 
megbízás kezdő időpontja. Ismerteti az időpont módosítására irányuló határozati javaslatot.

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

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
271/2008 (VII. 23.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a 251/2008. (VI. 25.) és 252/2008. (VI. 25.) számú határozatát az 
alábbiak szerint módosítja a határozat egyéb részeinek változatlanul 
hagyása mellett:

„ … vezetésével 2008. július 1. napjától, …”
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Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Szörfi  István  jegyző  ismerteti  az  ESZI  vezetői  megbízás  lejártának  módosítására  irányuló 
határozati javaslatot.

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

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
272/2008 (VII. 23.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a 216/2008. (VI. 25.) számú határozatát az alábbiak 
szerint módosítja a határozat egyéb részeinek változatlanul hagyása 
mellett:

„ … az érvényes pályázatok elbírálásáig, …” meghatározás

„ … az álláshely betöltéséig, …” meghatározásra módosul.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Dezső polgármester

4. Herceg  Batthyány  Fülöp  Gimnázium  és  Általános  Iskola  vezetői  álláspályázatok 
elbírálása

Gebula Béla Ákos OKS elnök  5 perc szünetet kér, hogy egyeztethessen Jegyző Úrral.

Az ülés rövid szünet után, változatlan képviselői létszámmal folytatódik.

Gebula Béla Ákos OKS elnök ismerteti  a  bizottság a pályázat  eredménytelenné nyilvánítására 
irányuló, melléklet szerinti határozati javaslatát.

Nagy József Ödön képviselő javasolja „a pályázati eljárás sikeres lebonyolításáig” helyett „az állás 
betöltéséig” meghatározást alkalmazni.

Szörfi  István jegyző  elmondja,  hogy  egyeztetett  ez  ügyben  a  Közig.  Hivatallal,  és  oktatási 
intézmény esetén a helyettesítésnél az időtartamra vonatkozóan pontos napot kell meghatározni. 
Dönteni  kell  a  vezető illetményéről  is,  ezért  ezt  követően,  zárt  ülésen módosító  javaslatként  a 
határozat második részét szeretné kiegészíteni az illetménnyel. 

Tóth Dezső polgármester szerint Gebula Elnök Úr úgy véli, hogy akkor sikeres a lebonyolítás, ha 
az állás betöltésre kerül.
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Nagy József Ödön képviselő munkaügyi  problémát  akar  kiküszöbölni,  ezért  javasolja  az  állás 
betöltéséig, legfeljebb egy évig megbízni a vezetéssel Lászlóné Kovács Mártát.

Szörfi István jegyző összegzi a módosító javaslatot, azaz az állás betöltéséig, de legkésőbb 2009. 
július 31. napjáig.

Tóth Dezső polgármester kéri, hogy aki a módosító javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltartással 
szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
273/2008 (VII. 23.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Herceg 
Batthyány  Fülöp  Gimnázium  és  Általános  Iskola  vezetői 
megbízásának  az  állás  betöltéséig,  de  legkésőbb  2009.  július  31. 
napjáig  terjedő  meghatározására  irányuló  módosító  javaslatot 
elfogadta.

Tóth  Dezső  polgármester  –  egyéb  kérdés,  hozzászólás  nem  lévén  -  kéri,  hogy  aki  a  fenti 
módosítással  egységes  szerkezetű  határozati  javaslat  elfogadásával  egyetért,  kézfeltartással 
szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
274/2008 (VII. 23.) számú határozata:
I. Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 

határozott,  hogy  a  Herceg  Batthyány  Fülöp  Gimnázium  és 
Általános  Iskola  intézményvezetői  állására  kiírt  pályázatot 
eredménytelennek  nyilvánítja,  mivel  a  pályázó  a  kiírási 
feltételeknek nem felel meg. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, 
hogy az intézmény magasabb vezetői álláshelyére vonatkozó 
pályázati kiírást a soron következő ülésre készítse elő.

II. Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a 
Herceg  Batthyány  Fülöp  Gimnázium  és  Általános  Iskola 
vezetésével 2008. augusztus 1. napjától az állás betöltéséig, de 
legfeljebb 2009. július 31. napjáig megbízza Lászlóné Kovács 
Mártát,  illetve  felkéri  a  polgármestert  a  munkáltatói 
intézkedések megtételére.

Határidő: 2008. augusztus 15. (az I. pont vonatkozásában)
azonnal (a II: pont vonatkozásában)

Felelős: Szörfi István jegyző (az I. pont vonatkozásában)
Tóth Dezső polgármester (a II: pont vonatkozásában)

Gebula Béla Ákos OKS elnök ismerteti, hogy a bizottságnak van egy további előterjesztése is, ami 
sajnos nem került fel a napirendi pontok közé, kéri rendkívüli előterjesztésként napirendre tűzni.

Tóth Dezső polgármester kéri, hogy aki a rendkívüli előterjesztés napirendre tűzésével egyetért, 
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kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen, egyhangú szavazattal a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános  
Iskola optimális csoportszámairól és alkalmazotti létszámairól, valamint az intézmény szervezeti, vezetési  
struktúrájáról szóló szakértői javaslat elfogadására irányuló rendkívüli előterjesztést napirendre tűzte.

Gebula  Béla  Ákos OKS  elnök  ismerteti  a  bizottság  szakértői  javaslat  elfogadására  irányuló 
határozati javaslatát.

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

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
275/2008 (VII. 23.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy  a  Sipos  Imre  közoktatási  szakértő  által  készített  szakértői 
javaslatot, mely a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános 
Iskola  optimális  csoportszámainak  és  alkalmazotti  létszámának, 
valamint  a  többcélú  intézmény  szervezeti,  vezetési  struktúrájának 
meghatározására  irányul,  a  melléklet  szerinti  formában  és 
tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Lászlóné Kovács Márta megbízott intézményvezető

Szörfi  István jegyző  kéri,  hogy  az  illetmény  meghatározása  érdekében  az  ülés  zárt  üléssel 
folytatódjon.

Tóth Dezső polgármester több hozzászólás nem lévén a rendkívüli nyílt ülést 15.20 órakor bezárja.

Enying, 2008. július 28.

 Tóth Dezső Szörfi István
polgármester      jegyző 

Bíró Attila Károly Botos Sándor
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     hitelesítő    hitelesítő


