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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2012. július 11-én 
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, 

Méreg János alpolgármester, 
Nyikos István, Vajda Balázs, 
Varga Gyula, Viplak Tibor képviselık 

 
Szörfi István jegyzı 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı 
 
Nemes Diána VGMHK vezetı 
Huszka József HBFGÁI igazgató-helyettes 
Sziládi Béla GB kültag 
 
Vassné Zsemberi Katalin jegyzıkönyvvezetı 

 
 
Jelezte távolmaradását: Buza Lajos, Gebula Béla Ákos, dr. Lelkes Ákos képviselık 
 
 
Pıdör Gyula polgármester tisztelettel köszönti a megjelenteket. Az ülést 17.17 órakor 
megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselık határozatképes számban megjelentek, létszámuk 
6 fı. A jegyzıkönyv hitelesítésére javasolja Nyikos István és Vajda Balázs képviselıket. Kéri, 
hogy aki a hitelesítık személyével egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Nyikos István és 
Vajda Balázs képviselıket elfogadta. 
 
Pıdör Gyula polgármester a jegyzıkönyv vezetésére felkéri Vassné Zsemberi Katalint. 
Ismereti a meghívóban szereplı napirendet. Javasolja, hogy 3-as pontként vegyék fel a 
napirendre az intézményvezetı-helyettes beosztások, státuszok visszaállítását. Kéri, aki a 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal 3-as pontként felvette a napirendre az 
intézményvezetı-helyettes beosztások, státuszok visszaállításának kérdését. 
 
Pıdör Gyula polgármester megkérdezi, van-e még valakinek módosító javaslata? Módosító 
javaslat nem lévén kéri, aki a teljes napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a rendkívüli nyílt ülés napirendjét elfogadta. 
 
 
Napirend 
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Nyílt ülés: 
 

1. TÁMOP 6.1.2./11/3 - Egészségre nevelı és szemléletformáló 
életmódprogramok a kistérségekben 

 
2. Polgármesteri Hivatal villamos fıelosztó csere, valamint 3 db klíma új 

áramkörének kiépítése 
 

3. Intézményvezetı-helyettesi beosztások, státuszok visszaállítása 
 
 
1. TÁMOP 6.1.2./11/3 - Egészségre nevelı és szemléletformáló életmódprogramok a 

kistérségekben 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, a Gazdasági Bizottsági ülésen tájékoztatást hallhattak a 
pályázattal kapcsolatban. Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, 
észrevétel nem lévén ismerteti a határozati javaslatot. Kéri, aki a határozati javaslattal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
184/2012. (VII. 11.) számú határozata: 

  
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 
„Egészségre nevelı és szemléletformáló életmódprogramok a 
kistérségben” elnevezéső TÁMOP – 6.1.2/11/3 kódszámú 
pályázatának benyújtását támogatja, egyben tulajdonosi 
hozzájárulását adja a 8130 Enying, Bocskai u. 1. szám alatti 
ingatlannal kapcsolatban felmerülı – fenti pályázathoz 
kapcsolódó – tevékenységek megvalósításához. 
 
Határidı: a pályázat benyújtása tekintetében 2012. július 13.; 

egyebekben folyamatos 
 
Felelıs: Nemes Diána Vas G. Mőv. Ház és Könyvtár 

intézményvezetı  
 
 
2. Polgármesteri Hivatal villamos fıelosztó csere, valamint 3 db klíma új áramkörének 

kiépítése 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, személyesen látta a villanydobozt, ami életveszélyes, 
illetve a kötelezıen elıírt sínrendszer sincs kiépítve. Mindenképp szükség van fıelosztó 
cserére, ezért javasolja, hogy a bizottság által elfogadott módosításokkal együtt fogadja el a 
testület is a javaslatot. 
 
Vajda Balázs képviselı megkérdezi, hogy a 3 db klíma hova van megtervezve? 
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Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy nem új, hanem a meglévı klímák áramkörének 
kiépítésérıl van szó. A tanácsteremben és a szerverszobában lévı klímáknak olyan nagy az 
energiafogyasztásuk, hogy nem bírja el a rendszer, így, hogy a meglévı 3 fázis egyenlı 
mértékben legyen terhelve, szükség van az új áramkör kiépítésére. Illetve a jelenlegi 
alumínium vezetékek sem bírják a terhelést, ki kell ıket cserélni réz vezetékekre. Több 
kérdés nem lévén megkéri Szörfi István jegyzıt, hogy ismertesse a határozati javaslatot. 
 
Szörfi István jegyzı ismerteti a határozati javaslatot. 
 
Pıdör Gyula polgármester – kérdés, észrevétel nem lévén – kéri, aki a határozati javaslattal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
185/2012. (VII. 11.) számú határozata: 

   
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Polgármesteri Hivatal áramelosztó szekrény 
és biztosítékrendszer mőködési problémájának sürgısségére 
tekintettel eltekint 3 árajánlat bekérésétıl, elfogadja 2 ajánlat 
beszerzését.   
 
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt, hogy a kedvezıbb 
ajánlatot tevı vállalkozóval kösse meg a szerzıdést, mely 
munkák elvégzéséhez maximum 800 eFt-ot biztosít, melynek 
forrása a polgármester bér és járulékai megtakarításból 
származó elıirányzat-maradvány. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 
  Szörfi István jegyzı 

 
 
3. Intézményvezetı-helyettesi beosztások, státuszok visszaállítása 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, a Gazdasági Bizottsági ülésen ismertették már az 
elıterjesztést, a forrás az ı polgármesteri bérének, járulékainak, és költségtérítésének, illetve 
az elızı polgármester juttatásai közötti különbség, ami több mint 3 millió Ft megtakarítást 
jelent. Ebbıl az összegbıl finanszíroznák a villamos doboz kiépítését, illetve a helyettesi 
státuszok visszaállítását ez év december 31-ig. A helyettesekre szükség van az 
intézményekben, ugyanis az intézményvezetık jelezték, nem tudnak elmenni szabadságra, 
mert nincs aki helyettük jogosult lenne az aláírásra, döntésre. 
 
Szörfi István jegyzı elmondja, ahogy azt a Gazdasági Bizottsági ülésen is jelezte, az oktatási 
intézmények esetében a jogszabály alapján vezetıt csak 5 éves idıtartamra lehet kinevezni. 
Így az iskolában és az óvodában 5 évre történne a helyettes kinevezése, de csak 2012. 
december 31-ig lenne hozzá forrás, a többi intézmény esetében mind a kinevezés, mind a 
forrás csak 2012. december 31-ig történne. Kéri, hogy ennek megfelelıen módosítsák a 
határozati javaslatot. 
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Pıdör Gyula polgármester kéri, aki a módosító javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
186/2012. (VII. 11.) számú határozata: 

   
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az intézményvezetı-helyettesi státuszok 
visszaállítására vonatkozó javaslatot az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola és a 
Szirombontogató Óvoda esetében a helyettesi beosztást a 
jogszabályban meghatározott idıtartamra, azaz 5 évre 
biztosítja.  

 
 
Pıdör Gyula polgármester kéri, aki a módosított határozati javaslattal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
187/2012. (VII. 11.) számú határozata: 
 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az Egyesített Szociális Intézmény, a 
Szirombontogató Óvoda, a Vas Gereben Mővelıdési Ház és 
Könyvtár és a Városi Bölcsıde intézményekben 2012. augusztus 
1. napjától, a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános 
Iskola intézményben 2012. szeptember 1. napjától a jogszabály 
szerint nem kötelezı helyettesi beosztásokat – de 
intézményenként maximum 1 beosztást – visszaállítja, a Herceg 
Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola és a 
Szirombontogató Óvoda kivételével 2012. december 31-ig. A 
pótlékok mértékét – a határozat mellékletét képezı táblázat 
alapján – a jogszabály szerinti minimumértéken kell 
meghatározni. 
 
Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola és a 
Szirombontogató Óvoda esetében a helyettesi beosztást a 
jogszabályban meghatározott idıtartamra, azaz 5 évre 
biztosítja.  
A 2012. évre esı költségekre a polgármester bér és járulékai 
megtakarításból származó elıirányzat-maradványt 
átcsoportosítja az érintett intézmény bér és járulék 
elıirányzatára a döntésnek megfelelı összeg erejéig. 
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Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az elıirányzat-
módosítást az önkormányzati elıirányzat-nyilvántartásban 
vezesse át, továbbá a költségvetési rendelet módosításakor az 
elıirányzat-módosítást a költségvetési rendeletben 
szerepeltesse.  

 
Határidı: 2012. augusztus 1., a HBFGÁI tekinttében 2012. 

szeptember 1. 
Felelıs:  Vargáné Kránicz Erzsébet mb. intézményvezetı 
 Tolnai Zsuzsanna intézményvezetı 
 Nemes Diána intézményvezetı 
 Királyné Csernánszki Ilona intézményvezetı 
 a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános 

Iskola intézményvezetıje 
 
 
Pıdör Gyula polgármester – több hozzászólás nem lévén – megköszöni a részvételt, és a 
rendkívüli ülést 17.26 perckor bezárja. 
 
Enying, 2012. július 12. 
 
 
 
 
 
 
  Pıdör Gyula      Szörfi István 
  polgármester            jegyzı 
 
 
 
 
 
 
  Nyikos István      Vajda Balázs 
      hitelesítı         hitelesítı  


