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Jelen vannak:   Pıdör Gyula polgármester, 

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

 
Szörfi István jegyzı 
Mihályfi Gábor aljegyzı 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı 
 
Nemes Diána VGMHK vezetı 
Frank Annamária HBFGÁI mb. igazgató 
Huszka József HBFGÁI igazgató-helyettes 
Sziládi Béla GB kültag 
 
Szemerei Szilvia jegyzıkönyvvezetı 

 
 
Jelezte távolmaradását: Buza Lajos, Gebula Béla Ákos képviselık 
 
 
Pıdör Gyula polgármester tisztelettel köszönti a megjelenteket. Az ülést 16.00 órakor 
megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselık határozatképes számban megjelentek, létszámuk 
7 fı. A jegyzıkönyv hitelesítésére javasolja Dr. Lelkes Ákos és Méreg János képviselıket. 
Kéri, hogy aki a hitelesítık személyével egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Dr. Lelkes Ákos és 
Méreg János képviselıket elfogadta. 
 
Pıdör Gyula polgármester a jegyzıkönyv vezetésére felkéri Szemerei Szilviát. A 
napirenddel kapcsolatban kéri a képviselı urakat a jó kapcsolat kialakítása végett, hogy 
mind a 2. mind a 3. napirendi pontot szavazzák meg. A kistérség nem sokáig fog élni. Beszélt 
néhány megyei elöljáróval, és a jó kapcsolat érdekében kérték, hogy az ilyen jellegő 
tyúkpereket szüntesse meg az önkormányzat. Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban 
van-e valakinek észrevétele, módosító javaslata. Módosító javaslat nem lévén kéri, hogy aki a 
napirenddel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal a rendkívüli nyílt ülés napirendjét elfogadta. 
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Napirend: 
Nyílt ülés  

1. Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 
magasabb vezetıi álláspályázat kiírása 

 
  Elıadó: Pıdör Gyula  

          polgármester 
 

2. „Dél-Balaton és Sió-völgye Regionális Szilárd 
Hulladékgazdálkodási Rendszer” projekt – Tab város 
kötelezettségszegés miatti kizárása 

 
  Elıadó: Pıdör Gyula  

          polgármester 
 

3. Korábbi döntés visszavonása – 107/2012. (IV. 25.) – MTKT 
hátralék visszatartása 

 
  Elıadó: Pıdör Gyula  

          polgármester 
 
 
1. Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola magasabb vezetıi 

álláspályázat kiírása 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, kell-e tájékoztatást adnia az elıterjesztéssel 
kapcsolatban. Véleménye szerint elég részletes a kiírás. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, 
javaslata, módosító javaslata az elıterjesztéssel kapcsolatban? E-mailen kapott tájékoztatást, 
hogy a melléklet 4. pontjában a vezetıi pótlék a pótlékalap 200-300%-a helyett 250-500%, ezt 
ki kell javítani. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy a Képviselı-testület tagjai megkapták a javításról a 
kör e-mailt, hogy elírás történt. A vezetıi pótlékról külön dönteni kell, mert a kiírás 
tartalmazza. Korábban a jogszabálynak megfelelıen 200-300% között volt a vezetıi pótlék, és 
a testület 250%-ban állapította meg. Utána volt, amikor 300%-ban állapította meg. Idıközben 
változott a jogszabály, és 250-500% között állapítható meg. 
 
Pıdör Gyula polgármester javasolja, hogy a 3. pontban a szakmai gyakorlat legalább 5 év 
vezetıi szakmai gyakorlat legyen. Kéri, hogy aki a módosító javaslattal egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
179/2012. (VII. 03.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Herceg 
Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola magasabb 
vezetıi állásának kiírására vonatkozó elıterjesztésben 5 év 
vezetıi gyakorlat elıírására vonatkozó módosító javaslatot nem 
fogadta el. 
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Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy döntsenek a vezetı pótlék mértékérıl. Kérdezi, van-e 
valakinek javaslata. 
 
Vajda Balázs képviselı, ha jól emlékszik, 250%-ra van jelenleg beállítva a vezetıi pótlék. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy most speciális helyzet van, így a jogszabály által 
elıírt 200% a vezetıi pótlék, de elıtte 300% volt, az elıtt pedig 250%. 
 
Pıdör Gyula polgármester javasolja a pótlékalap 250%-ában megállapítani a vezetıi pótlék 
mértékét. Kéri a képviselık állásfoglalását ezzel kapcsolatban. Tekintettel arra, hogy a 
Képviselı-testület egyöntetően támogatta a vezetıi pótlék pótlékalap 250%-ában való 
megállapítását, ezzel kiegészítve ismerteti a melléklet szerinti 1. határozati javaslatot, s kéri 
hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
180/2012. (VII. 03.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és 
Általános Iskola magasabb vezetıi feladatainak ellátására 
kiírandó pályázatban a vezetıi pótlék mértékét a pótlékalap 
250%-ában határozza meg. 
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Szörfi István jegyzı 

 
 
Pıdör Gyula polgármester ismerteti a magasabb vezetıi feladat ellátására vonatkozó 
pályázat kiírására irányuló melléklet szerinti 2. határozati javaslatot. Kéri, hogy aki a 
határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
181/2012. (VII. 03.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és 
Általános Iskola magasabb vezetıi feladatainak ellátására 
pályázatot ír ki.  A pályázati kiírás a határozat mellékletét 
képezi.  
 
Felkéri a jegyzıt, hogy a pályázati felhívást az Oktatási és 
Kulturális Közlönyben, a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató 
és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán valamint a 
helyben szokásos módon tegye közzé.  
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Szörfi István jegyzı 
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2. „Dél-Balaton és Sió-völgye Regionális Szilárd Hulladékgazdálkodási Rendszer” 

projekt – Tab város kötelezettségszegés miatti kizárása 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Hozzászólás 
nem lévén, ismerteti Tab kizárására irányuló, melléklet szerinti határozati javaslatot.  
 
Szörfi István jegyzı elmondja, hogy a felelıs Pıdör Gyula polgármester, a határidı pedig 
2012. július 10. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése. Kérdés nem lévén kéri, hogy 
aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
182/2012. (VII. 03.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
elıterjesztést megtárgyalta, és úgy határozott, hogy Tab városát 
kizárja a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Hulladékkezelési 
Konzorcium tagjai közül. 
 
A Képviselı-testület úgy határozott, hogy 
2002/HU/16/P/PE/018 ISPA támogatási számú Pénzügyi 
Megállapodásban és a Támogatási Szerzıdésben vállalt a teljes 
projektköltségek 10%-os önrészének biztosítása érdekében  
- a Tab város kizárása miatt 1,109%-os tulajdoni részarány-
változása miatt Önkormányzatunkra esı tulajdoni rész-
növekedésével együtt járó önrész hozzájárulási növekedését 
elfogadja. 
-  
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy 
gondoskodjon a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Hulladékkezelési 
Konzorcium Elnökének és a Konzorcium munkaszervezeteként 
mőködı „Balaton és Sió” Térségfejlesztı Nonprofit Kft.-nek a 
határozat meghozatalának tájékoztatásáról. 
 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 
Határidı: 2012. július 10. 

 
 
3. Korábbi döntés visszavonása – 107/2012. (IV. 25.) – MTKT hátralék visszatartása 
 
Pıdör Gyula polgármester idézi az elıterjesztés utolsó mondatát, miszerint: „A Fejér Megyei 
Kormányhivatal 2012. június 14-én érkezett állásfoglalása alapján a kistérségi tanács 
hivatkozott döntése nem jogszabálysértı, ezért kérem a Tisztelt Képviselı-testülettıl a fenti 
határozat visszavonását.” Kérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása, javaslata  
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı úgy emlékszik, hogy amikor meghozta a testület ezt a döntést, 
felvétel készült az ülésrıl, és akkor a testület egyhangúlag támogatta, mert az hangzott el, 



5/5 

hogy Enying város érdeke ezt kívánja. Kérdezi, hogy változott-e ebben azóta valami. A város 
érdeke most azt kívánja, hogy ezt a nexust most meghozza a testület? 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy akkoriban ı maga is egyetértett a döntéssel. Most 
azonban a további békés együttmőködés érdekében kéri meghozni a visszavonásról szóló 
döntést. Felhívja rá a figyelmet, hogy január1-vel megszőnik a kistérség, megkezdik 
munkájukat a járások, a járási szerep pedig a város jövıje szempontjából nagyon fontos. 
Ismerteti a korábbi döntés visszavonására irányuló melléklet szerinti határozati javaslatot. 
Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
183/2012. (VII. 03.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Mezıföldi Többcélú Kistérségi Társulás 
irányában fennálló hátralék visszatartása tárgyában kelt, 
107/2012. (IV. 25.) számú határozatát visszavonja. 

 
 
Pıdör Gyula polgármester – egyéb napirendi pont, kérdés, észrevétel nem lévén - 
megköszöni a részvételt és a rendkívüli nyílt ülést 16.17 órakor bezárja. 
 
 
Enying, 2012. július 4. 
 
 
 
 
 

Pıdör Gyula      Szörfi István 
polgármester           jegyzı 

 
 
 
 
 
  Dr. Lelkes Ákos     Méreg János 
       hitelesítı         hitelesítı 


