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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2012. december 14-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, 

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

 
Mihályfi Gábor jegyzıi feladatok ellátásával megbízott aljegyzı 
 
Frank Annamária HBFGÁI igazgató-helyettes 
 
Nóti Annamária közbeszerzési szakértı KONZULENS9000 Kft. 
 
Szemerei Szilvia jegyzıkönyvvezetı 

 
Pıdör Gyula polgármester az ülést 11.03 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselık 
határozatképes számban megjelentek, létszámuk 9 fı. A jegyzıkönyv vezetésére felkéri 
Szemerei Szilviát. A jegyzıkönyv hitelesítésére felkéri Dr. Lelkes Ákos és Vajda Balázs 
képviselıket. Kéri, hogy aki a hitelesítık személyével egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Dr. Lelkes Ákos és 
Vajda Balázs képviselıket elfogadta. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek 
hozzászólása, kiegészítése.  
 
Gebula Béla Ákos képviselı rendkívüli elıterjesztést szeretne tenni az EVSE támogatás 
pénzmaradványával kapcsolatban. 
 
Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy aki 6. napirendi pontként az „EVSE támogatás 
pénzmaradvány felhasználása” elıterjesztés napirendre vételével egyetért, kézfeltartással 
jelezze. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az „EVSE támogatás pénzmaradvány 
felhasználása” elıterjesztést 6. napirendi pontként napirendjére vette. 
 
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. 
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Napirend: 
1. Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítása 

 
  Elıadó: Pıdör Gyula  

          polgármester 
 

2. A köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével 

összefüggı intézmény átadás-átvételrıl szóló megállapodás 
módosítása 

 
  Elıadó: Pıdör Gyula  

          polgármester 
 

3. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Enyingi 
tankerületének elhelyezését szolgáló ingatlanról döntés 

  
  Elıadó: Pıdör Gyula  

          polgármester 
 

4. Egészségügyi szolgáltatás (központi ügyeleti feladatok 
ellátása) beszerzése – nyertes ajánlattevı kiválasztása, 
eredményhirdetés  
 

  Elıadó: Pıdör Gyula  
          polgármester 

 
5. Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás ”Somi Regionális 
Hulladékkezelıtelep fejlesztése” pályázat – RMT elfogadása, 
nyilatkozat egyéb pályázatról 
 

  Elıadó: Pıdör Gyula  
          Polgármester 
 

6. EVSE támogatás pénzmaradvány felhasználása 
  

  Elıadó: Pıdör Gyula  
          polgármester 

 
 
1. Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítása 
 
Pıdör Gyula polgármester kiegészítésként elmondja, hogy miért van szükség az alapító 
okirat módosítására. A korai felkészítı fejlesztı foglalkozásokat a KIK fogja elvégezni, ez a 
KIK-kel kötendı megállapodásban is benne van. Kérdezi, van-e valakinek kérdése ezzel 
kapcsolatban. Kérdés nem lévén ismerteti az alapító okirat módosítására irányuló melléklet 
szerinti határozati javaslatot. Kérdés nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal 
egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
374/2012. (XII. 14.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Városi Bölcsıde 16/2003. (I. 29.) számú 
határozattal elfogadott alapító okiratát 2013. január 01-i 
hatállyal az alábbiak szerint módosítja:  
 
- Az alapító okirat 5.3. pontja – alaptevékenységi szakfeladat 
szerinti besorolása – közül törlésre kerül jogszabályi 
kötelezettségnek eleget téve: 
 „856012 Korai fejlesztés, gondozás 
856013 Fejlesztı felkészítés” 
 
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert az alapító okirat 
egységes szerkezetbe foglalására, valamint a módosítás, 
továbbá az egységes szerkezető alapító okirat Magyar 
Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére történı 
megküldésére. 
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 

 
 
2. A köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggı intézmény 

átadás-átvételrıl szóló megállapodás módosítása 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése ezzel 
kapcsolatban. Kérdés nem lévén ismerteti a megállapodás módosítására irányuló melléklet 
szerinti határozati javaslatot. Kérdezi, van-e valakinek kérdése. Kérdés nem lévén kéri, hogy 
aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
375/2012. (XII. 14.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az illetékességi területén lévı összes, saját 
tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által 
fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását 
szolgáló ingó és ingatlan vagyon mőködtetésére vonatkozó – 
jelen határozat mellékletét képezı – megállapodás-tervezetet 
elfogadja, s felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.  
 
Ezzel egyidejőleg a 371/2012. (XII. 10.) számú határozatát 
visszavonja. 
 
Határidı: 2012. december 15. 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 
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3.  Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Enyingi tankerületének elhelyezését 
szolgáló ingatlanról döntés 

 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, 
kiegészítése. Kérdés nem lévén elmondja, hogy ha a járás elfoglalj a helyét és a gyámhivatal 
kiköltözik, akkor a Kossuth u. 22. szám alatti épületben egy nagyobb és egy kisebb helyiséget 
kap a tankerület. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés nem lévén kéri, 
hogy aki a térítésmentes használati szerzıdés elfogadására irányuló melléklet szerinti 
határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
376/2012. (XII. 14.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Enyingi Tankerületének elhelyezésére szolgáló ingatlanként a 
8130 Enying, Kossuth Lajos utca 22. szám alatti épületnek, a 
határozat mellékleteként feltüntetett részét jelöli ki. Az 
elhelyezés érekében térítésmentes használati szerzıdést kíván 
kötni a jövıben. A helyiségátadás csak a Fejér Megyei 
Kormányhivatallal megkötendı – járási hivatalra vonatkozó – 
megállapodás aláírását követıen, és az attól függı kiürítés után, 
várhatóan 2013. januárjában valósítható meg. 
 
Határidı:  folyamatos 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 

 
 
4. Egészségügyi szolgáltatás (központi ügyeleti feladatok ellátása) beszerzése – nyertes 

ajánlattevı kiválasztása, eredményhirdetés 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy név szerinti szavazást kell lefolytatni. Kérdezi, 
van-e valakinek kérdése. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı felhívja rá a figyelmet, hogy rossz cím volt megadva a Bíráló 
Bizottság határozatában. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy javításra került a cím. 
 
Dr. Lelkes Ákos Humán Bizottság elnöke ismerteti, hogy a Humán Bizottság nem tárgyalta 
az elıterjesztést. Nem is tartja feltétlenül szükségesnek, mert itt anyagi érdekeltségi 
szempontok vannak. Az orvosokat megkérdezte, hogy kit tartanak jónak. A szándékuk 
egybeesik a legkedvezıbb ajánlattal. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy 13.700 fıvel számolva 134,40,- Ft/fı/hó a 
szolgáltatás költsége, az elızetes ajánlat százhuszonvalamennyi Ft/fı/hó volt. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı ismerteti, hogy a jogszabály szerinti három kamarát megkeresték, a 
Magyar Orvosi Kamara válaszolt, és a Bíráló Bizottság döntését támogatja. 
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Pıdör Gyula polgármester ismerteti a vállalkozó kiválasztására irányuló melléklet szerinti 
határozati javaslatot. Kérdezi, van-e ezzel kapcsolatban egyéb kérdés.  
 
Gebula Béla Ákos képviselı megjegyzi, hogy 2007-ben már megpróbálták ezt a kérdést 
napirendre tőzni, de folyamatos ellenállásba ütköztek. Érdekes módon lehet kedvezıbb 
feltételekkel, ugyanazzal a céggel is szerzıdést kötni.  
 
Mihályfi Gábor aljegyzı – egyéb hozzászólás nem lévén - sorolja a jelenlévı képviselık 
nevét, a képviselık pedig nevüket hallva szavaznak az alábbiak szerint. 
 
Pıdör Gyula polgármester: „igen” 
 
Buza Lajos képviselı: „igen” 
 
Gebula Béla Ákos képviselı: „igen” 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı: „igen” 
 
Méreg János képviselı: „igen” 
 
Nyikos István képviselı: „igen” 
 
Vajda Balázs képviselı: „igen” 
 
Varga Gyula képviselı: „igen” 
 
Viplak Tibor képviselı: „igen” 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
377/2012. (XII. 14.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a központi orvosi ügyeleti szolgáltatás 
beszerzése tárgyú, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárásban, az alábbi ajánlattevıt hirdeti ki 
nyertesként: 
 
Emergency Service Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató 

Kft. (1138 Budapest, Árva utca 22.) 
A fent megnevezett ajánlattevı ajánlata a legkedvezıbb (2803,- 
Ft/fı/év), az ajánlat érvényes, a vállalkozás a szerzıdés 
teljesítésére alkalmas. A szerzıdéskötésnek finanszírozási 
jellegő akadálya nincs, mivel a nyertes által megajánlott ár 
összege és az OEP finanszírozás összege közötti különbség az 
ajánlatkérı rendelkezésére áll. 
 
A nyertest követı legkedvezıbb ajánlatot tevıként az alábbi 
ajánlattevıt hirdeti ki: 
 

International Ambulance Service Kft. 2049 Diósd, Pf. 19. 
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A fent megnevezett ajánlattevı ajánlata érvényes (2940,- 
Ft/fı/év), a vállalkozás a szerzıdés teljesítésére alkalmas. A 
szerzıdéskötésnek finanszírozási jellegő akadálya nincs, mivel 
a második helyezett által megajánlott ár összege és az OEP 
finanszírozás összege közötti különbség az ajánlatkérı 
rendelkezésére áll. 
 
Felhatalmazza a polgármestert az ajánlati dokumentáció és az 
ajánlat szerinti vállalkozói szerzıdés aláírására. 
 
Határidı: jogorvoslati határidı leteltét követıen azonnal 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 

 
 
11.13 órakor Nóti Annamária közbeszerzési szakértı távozik az ülésrıl. 
 
 
5. Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás ”Somi 

Regionális Hulladékkezelıtelep fejlesztése” pályázat – RMT elfogadása, nyilatkozat 
egyéb pályázatról 

 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy egy rövid összefoglalót és egy közel 180 oldalas 
anyagot tartalmaz az elıterjesztés. Ismerteti, hogy a partnerek hozzájárulása a projektben 0 
Ft, az üzemeltetıi hozzájárulás 640 millió Ft – ez a konzorcium, a támogatást igénylı 
hozzájárulás 250 millió Ft. Az elıterjesztés 71,47% állami támogatásra készült. Az NFÜ 
szóbeli tájékoztatása alapján azonban a támogatás várhatóan megemelkedik 95%-ra. Ez 
alapján az önkormányzatnak hozzájárulási kötelezettsége nincs. A Társulásban résztvevı 47 
település közül talán Enying a második legnagyobb település. Kérdezi, van-e valakinek 
kérdése, kiegészítése ehhez. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı szerint – ha jól érti - ez a döntés azt vonná maga után, hogy 5 
évig nem tud az önkormányzat szolgáltatót váltani. 
 
Pıdör Gyula polgármester szerint most arról kell nyilatkozni, hogy más ilyen tárgyú 
pályázatban támogatásban nem részesül az önkormányzat. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı szerint, ha mással tárgyalásokat kezdenének, akár a Vertikállal, 
akár más szolgáltatóval, aki olcsóbban tudja megoldani a hulladékszállítást, innentıl kezdve 
erre nem lesz mód. 
  
Pıdör Gyula polgármester ezt nem találta az elıterjesztésben. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı szerint a határozati javaslat tartalmazza ezt. 
 
Viplak Tibor képviselı szerint a határozat ezen része a konzorciumból való kilépés tilalmára 
vonatkozik. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı kérdezi, hogy mennyivel részesednek a konzorciumban, 0,5%-
kal-e. A hulladékgazdálkodási törvény értelmében 4,25% inflációkövetı áremelést fog 
engedni. Célszerőnek tartaná a környezı települések szolgáltatóit megnézni, szerinte a 
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Vertikál olcsóbb. A hulladékgazdálkodási törvény az önkormányzaton segít, de ha 
kötelezettséget vállal az önkormányzat, nem lesz mód más irányban gondolkodni. 
 
Viplak Tibor képviselı elmondja, hogy hatósági árak lesznek a hulladékgazdálkodásban. 
Ezt követıen az Energiaügynökség fogja meghatározni az árakat. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek egyéb kérdése. 
 
Buza Lajos képviselı szerint, amikor a konzorciumban elindult a részvétel, azt mondták, az 
önkormányzatnak nem kell hozzájárulni, ez igaz is, de lakosságnak igen. A szemétszállítási 
díjba nagyon komoly összegeket tesznek ki a fejlesztési hozzájárulások, amit a lakosságnak 
meg kell fizetni. Szeretné, ha minél elıbb hatósági áras lenne a szolgáltatás. 
 
Pıdör Gyula polgármester a következı ülés napirendjére felveszi az AVE Zöldfok két 
levelét. Összefoglalja a melléklet szerinti határozati javaslat lényegét, s kéri, hogy aki a 
határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
378/2012. (XII. 14.) számú határozata: 
1) Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jelen 

határozatával igazolja, hogy az üzemeltetési koncepció 
alátámasztásához nyújtott, és a KEOP-7.1.1.1/2F/09-11 
pályázati konstrukció keretében benyújtott „Dél-Balaton és 
Sióvölgy Nagytérségi Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium 
mőködési területén a Somi Regionális Hulladékkezelıtelep 
fejlesztése” címő pályázati anyaghoz készített Részletes 
Megvalósíthatósági Tanulmányban (továbbiakban RMT) 
feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek. 
Az RMT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót, 
díjpolitikát, díjképzést, megismerte, elfogadta, és annak 
betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett 
vállalja a projekt befejezését követı minimum 5 évig. 
 

2) Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jelen 
határozatával nyilatkozatot tesz, hogy a KÖRNYEZET ÉS 
ENERGIA OPERATÍV PROGRAMBAN kiírásra került 
1.1.1/09-11 kódszámú, „Települési szilárdhulladék-
gazdálkodási rendszerek fejlesztése” címő pályázati 
felhívásra a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás által beadott „Dél-Balaton és 
Sióvölgy Nagytérségi Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium 
mőködési területén a Somi Regionális Hulladékkezelıtelep 
fejlesztése” nevő II. fordulós pályázaton kívül az adott 
projekthez, projektelemhez kapcsolódóan 
(hulladékgazdálkodás fejlesztése) Enying Város 
Önkormányzata nem vesz részt más pályázatban, 
támogatási konstrukcióban. 

 

Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:   értelem szerint 
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6. EVSE támogatás pénzmaradvány felhasználása 
 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy a Gazdasági Bizottság ülésén illetve a legutóbbi 
rendkívüli testületi ülésen is szó volt róla, hogy az EVSE 2 millió Ft helyett az új támogatási 
szerzıdés értelmében csak 1,4 millió Ft-ot kapott. Javasolja, hogy a fennmaradó 600 eFt-ot 
egy havi tiszteletdíjra utalja át az önkormányzat. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı felhívja rá a figyelmet, hogy a költségvetésben a tiszteletdíj sor 
teljes évre be van tervezve. Kérdezi, hogy ezt kívánja-e megemelni Képviselı úr a 600 eFt-tal. 
Jelzi, hogy a 600 eFt mögött nincsen készpénz, az csak elıirányzat. Azért ment el csak 200 
eFt, mert nincs mögötte készpénz. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı nem a tiszteletdíjra betervezett összeg megemelését kéri. Az 
EVSE-nek a 600 eFt-ot ki kellett volna fizetni. Akkor nem javasol semmit, csak tegyenek 
mögé készpénzt. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı ismét elmondja, hogy ez az összeg csak elıirányzat, nincs mögötte 
készpénz. Lehetséges megoldásként javasolja, hogy a testület szabadítson fel olyan összegbıl 
600 eFt-ot, ami zárolva van. Felhívja rá ugyanakkor a figyelmet, hogy 30 millió Ft kifizetetlen 
számlája van az önkormányzatnak. Ha a fejlesztésre elkülönített pénzbıl felszabadítják, ha 
Polgármester úr megengedi az utalást, és lesz mögötte készpénz, azonnal ki lesz fizetve a 
tiszteletdíj. 
 
Pıdör Gyula polgármester ismerteti, hogy a kistérséggel átnézték a maradványpénzt, és 
közel 3 millió Ft-ot kap Enying, melynek egy részét már betáblázta a testület. Ha ennél több 
lesz, dönthetnek a felhasználásáról. 
 
Gebula Béla Ákos kérdezi, hogy ezek szerint az EVSE sem kapta volna meg ezt a 600 eFt-ot. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı továbbra is csak azt tudja mondani, hogy nincs mögötte készpénz. 
 
Viplak Tibor képviselı elmondja, hogy idén három havi tiszteletdíj lett kifizetve, 9 havit 
nem fizetett ki az önkormányzat. Az idei költségvetés terhére már nem is lehet kifizetni. 
Szerinte, ha havonta ki lett volna fizetve, nem halmozódott volna így fel. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı tisztelettel köszöni a képviselıtársai nevében is, hogy a szállítói 
tartozásokat ık finanszírozzák. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı igazat ad a korábban hozzászólóknak. Ha ütemezve történne az 
átutalás, nem lenne probléma. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı visszavonja az elıterjesztést. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı kérdezi, hogy mi az elképzelés a 9 havi tiszteletdíjjal 
kapcsolatban. 
 
Pıdör Gyula polgármester ismerteti, hogy december 28-án érkezik hozzá Lipták Rita, a 
kistérségi iroda vezetıje, és megmondja, hogy mit fog utalni az önkormányzatok számlájára, 
azt kell szétosztani lakosságarányosan. 
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Mihályfi Gábor aljegyzı felhívja rá a figyelmet, hogy van egy bútorszámla is a járási 
bútorok után 260 eFt értékben, ami szintén ebbıl lesz kiegyenlítve. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy korábban arról volt szó, ezt a számlát a kistérség 
egyenlíti ki, de most ideutalják az összeget, és abból kell kifizetni. A számla egyébként vissza 
lett küldve pontosítás végett. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı szerint mindenki megkapja a fizetését, bérét, szállítók a 
számlájuk ellenértékét, kivéve a képviselık, akik sokat dolgoztak a városért. Mindig minden 
fontosabb, csak az ı munkájuk nem. A képviselık is pénzbıl élnek. Ami jár, az jár. Nekik is 
van családjuk, jön a Karácsony, és dolgoznak. A Képviselı-testület hozhat olyan döntést, 
hogy mindent félretéve fizessék ki a tiszteletdíjat. 
 
Pıdör Gyula polgármester megköszöni mindenki munkáját, és felhívja rá a figyelmet, hogy 
a három havi tiszteletdíjból kettı hónapot az ı polgármestersége alatt kaptak meg a 
képviselık. Tehát több teljesült, mint az elsı félévben. Azt is megígérte, ha lesz plusz pénz, a 
maradékról dönthet a testület. Bízik benne, hogy abból tudnak osztani majd a képviselıknek. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı szerint biztos, hogy nincs egészen rendben, hogy a bútort is ebbıl 
a pénzbıl kell kifizetni. Ennek a keretnek az elköltésével kapcsolatban testületi döntés 
született, amit módosítani kell ahhoz, hogy hozzá tudjanak nyúlni. Elég sok embert ismer az 
országban, közülük sok képviselı. Mindenütt gazdasági gondok vannak az 
önkormányzatnál, de amit eldöntenek és benne van a költségvetésben, ugyanúgy kifizetik, 
mint a béreket. A polgármesterségre reflektálva elmondja, hogy elıtte azért volt egy 
racionalizálási eljárás, amivel azt akarta biztosítani a Képviselı-testület, hogy ezeknek a 
díjaknak a kifizetése sikerüljön. Le lett redukálva a létszám, de az a pénz, ami kifizetendı 
lenne, azt saját maguk lehúzták. Tendenciáját tekintve most sem látja, hogy bármi is 
történne. Annak, aki itt van és dolgozik, annak ez egy számítható bér. İ úgy érzi, hogy 
megdolgozik a tiszteletdíjért. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy annak idején bizottsági kültagként sem kapott 
tiszteletdíjat. Kérdezi, hogy mennyi a tartozás. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy 30 millió Ft tartozása van az önkormányzatnak, 
amibıl 18 millió Ft a tartozás az S-Food Kft. felé. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı nem tartja helyénvalónak a „ha marad pénz” kifejezést, mert ez 
nem maradék pénz, ez a költségvetésbe betervezett kiadás. Volt olyan év, hogy azt mondták, 
ha befolyik az ingatlanbevétel, akkor kifizetésre kerül a tiszteletdíj. De ezt tudták január 1-
jén. Most viszont mindenki számít rá. Másrészt az adóbevallásban fel kell tüntetni. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı szerint csak azt az összeget kell szerepeltetni az adóbevallásban, 
ami számfejtve van. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı kéri, hogy ne vitatkozzon vele az aljegyzı, mert szerepeltetni 
kell. Fölvetve a problémát, felhívja rá a figyelmet, hogy jövıre ne menjen így. Tervezzék úgy 
a dolgokat, vagy döntsék el, hogy ne fizessenek tiszteletdíjat, és mindenki eldöntheti, hogy 
akarja-e csinálni tovább. Vagy bent van a költségvetésben, de minden más fölöttük áll, 
dolgoznak, ellátják a feladatukat, de nem kapnak érte semmit. A tiszteletdíj lassan az utazási 
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költségére nem lesz elég. Nem a megélhetésre kell a tiszteletdíj, hanem a napi költségekre, 
mint pl. telefon, gázolaj.  
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı szerint kényelmetlen ezt kérni, mikor a költségvetésben szerepel. 
Úgy érzi, hogy ellátják a munkájukat, de nagyon kellemetlennek tartja, hogy kvázi 
sunnyogni-sündörögni kell a saját pénzük után. Ez a legsértıbb és legbántóbb. 
 
Buza Lajos képviselı nem véletlenül mondott le a képviselıi tiszteletdíjáról, mert tavaly neki 
számfejtették, aláírta, hogy kifizették, csak nem tudja, hova lett a pénz. A tavalyi 
tiszteletdíjából kettı havit januárban kapott meg. Valaki nagyon sundán-bundán rendezett 
valamit. Mindenki más kapott tiszteletdíjat, ı akkor nem kapott. Nem is akarta felvenni, nem 
azért szólt. Csak ami jogtalan az adóbevallásban, hogyha ı nem vesz fel valamilyen pénzt, de 
neki számfejtettek, akkor azt csinál az önkormányzat, amit akar, de ı azt az adóbevallásban 
nem szerepeltetheti, mert nem kapta meg. Adózni meg azután kell, amit megkapott. 
Elfogadja, hogy jár a tiszteletdíj, de a Képviselı-testületnek is következetesnek kell lenni. 
Amikor elfogadja a költségvetést februárban, akkor be van tervezve a tiszteletdíj és a 
mőködési hitel. Ha azt a mőködési hitelt igénybe veszik, a betervezett kiadásokat kivitelezni 
lehet, de mindig jön plusz vállalás, ami a költségvetésben nem szerepel. A forrás pedig 
mindig a mőködési hitel, s így elmegy a pénz. Szerinte jobban kell ragaszkodni a 
költségvetés számainak betartásához. Azon belül átcsoportosításokat kell tenni, de ne 
mindent a mőködési hitel terhére fizessenek. 
 
Nyikos István alpolgármester kérdezi, hogy van-e már információ az ÖNHIKI-rıl. 
 
Pıdör Gyula polgármester ismerteti, hogy 35 millió Ft-ot megítéltek, de azt a javaslatot 
kapta, ha ez nem elég, fellebbezze meg, és még emelkedhet 5-10 millió Ft-tal. Most erre vár. 
Ha több lenne az ÖNHIKI, az a túlélést jelenthetné. 35 millió Ft nem elég, nem ennyit kért az 
önkormányzat, ezért azt mondta, hogy nem fogadja el, még tegyenek hozzá. Az utolsó 
három hétben erre vár. Egyéb napirendi pont, kérdés, észrevétel nem lévén a rendkívüli nyílt 
ülést 16.35 órakor bezárja. 
 
 
Enying, 2012. december 19. 
 
 
 
 
  Pıdör Gyula      Mihályfi Gábor 
  polgármester     jegyzıi feladatok ellátásával 

          megbízott aljegyzı 
 
 
 
 
  Dr. Lelkes Ákos     Vajda Balázs 
       hitelesítı          hitelesítı 


