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Buza  Lajos elnök  köszönti  a  bizottság  tagjait  és  a  megjelenteket.  Megállapítja,  hogy  a 
bizottsági  tagok  5  fővel,  határozatképes  számban  megjelentek  és  az  ülést  14.05  órakor 
megnyitja.  A  jegyzőkönyv  vezetésére  felkéri  Vassné  Zsemberi  Katalint.  Ismerteti  a 
napirendet, megkérdezi, hogy van-e valakinek napirend módosító javaslata?

Závodni Lászlóné pénzügyi vezető jelzi, hogy a vegyes ügyekben hozzá kíván szólni.

Buza Lajos elnök jelzi, hogy a jegyző levelét a vegyes ügyek első pontjaként tárgyalni fogja a 
bizottság.  Több  módosító  javaslat  nem  lévén  kéri,  hogy  aki  a  napirenddel  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Pénzügyi Bizottság 5 igen egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta.
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5. Szolgáltató Intézmény kérelme
6. Vegyes ügyek

a.) Jegyzői törvényességi észrevétellel kapcsolatos levél
b.) A  Bocsor  István  Gimnázium  tetőfelújítás  számlájának 

előfinanszírozása
c.) Védőnői szolgálat kérelme
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1. 2009. évi költségvetés

Buza Lajos elnök elmondja, hogy minden érintett megkapta korábban a kapcsolódó anyagot. 
Az  előző  ülésein  is  kifejtette  a  költségvetéssel  kapcsolatos  aggályait.  A  költségvetés 
összeállításához  megkérték  az  intézmények  vezetőit,  hogy  végezzenek  számításokat  az 
általuk vezetett intézményre vonatkozóan, hogy kedvezőbb költségvetési adatokat kapjanak, 
ezzel szemben a végeredmény még rosszabb lett. Véleménye szerint ekkora hiánnyal nem 
tudja a bizottság elfogadni  a  költségvetést.  Maximum 70-80 millió  Ft  hitelt  tudnak majd 
felvenni.  Elmondja,  hogy  az  elfogadhatóbb  költségvetés  érdekében  komoly  faragások 
lesznek  az  intézményeknél,  például  a  2008.  évi  dologi  kiadásokat  lesznek  betervezve  az 
infláció  nélkül.  Véleménye  szerint  nem  elfogadható,  hogy  amikor  az  országban  komoly 
megszorítások vannak,  akkor önkormányzati  szinten nem érzékeli  a  működési  terveknél, 
hogy hasonló megszorításokat terveznének.

Dr.  Óvári  László biz.  tag  elmondja,  hogy  akkor,  amikor  az  állami  költségvetés  nincs 
elfogadható állapotban, az önkormányzat hogyan tudná megállapítani a saját költségvetését, 
mert véleménye szerint sehogy.

Buza Lajos elnök elmondja, hogy az állami költségvetéstől függetlenül az önkormányzatnak 
tervezetet  kell  készítenie,  de  ha  az  állam  szigorít  az  önkormányzat  területén,  akkor  az 
önkormányzatoknak is szigorítaniuk kell a költségvetésükön.

Závodni Lászlóné pénzügyi vezető elmondja, hogy a 2009-es évben arra kell törekedni az 
Egyesített  Szociális  Intézmény  esetében,  hogy  a  kistérségi  állami  bevételek  fedezzék  a 
kiadásokat.  Elmondja,  hogy  a  kötelezettségvállalások  tekintetében  átnézte  a  képviselő-
testületi határozatokat és szerződéseket, fejlesztési oldalon a nyert pályázatok önrészeit is be 
kell  tennie  a  költségvetésbe.  Megkérdezi,  hogy  a  13  millió  Ft-os  önrészről  szóló  óvodai 
pályázat benyújtásra került-e?

Tolnai Zsuzsanna óvoda vezető elmondja, hogy a pályázat benyújtásra került, de nem nyert, 
a továbbiakról a képviselő-testületnek kell döntenie.

Závodni  Lászlóné pénzügyi  vezető  megkérdezi,  hogy  mi  a  helyzet  a  bölcsődénél  a 
főzőkonyha  ÁNTSZ által  előírt  felújításával?  Benyújtásra  került-e  a  felújításra  vonatkozó 
pályázat  vagy  már  folyamatban  van,  vagy  2009-ben  lesz-e  a  benyújtásra  lehetőség? 
Elmondja, hogy van egy olyan testületi határozat, hogy amennyiben nem kerül benyújtásra a 
pályázat, akkor az önkormányzatnak a saját költségvetéséből kell elvégeznie a főzőkonyha 
felújítását.  Erre  vonatkozó  számítást  nem  talált,  csak  egy,  Ádám  László  tervező  által 
kiszámolt 1.828 eFt összegű tervezői díjat.

Királyné Cs. Ilona bölcsőde vezető elmondja, hogy a tervező valóban járt kint a helyszínen 
felmérni a költségeket, de erre vonatkozóan több ajánlatot is adott,  ő sincs tisztában vele, 
hogy melyik ajánlat tartozik a pályázathoz.

Závodni Lászlóné pénzügyi vezető elmondja, hogy így nem tudja, hogy mit hol tervezzen 
meg a költségvetésben. Megkérdezi, hogy a bölcsőde felújítási pályázat 2009-ben is kiírásra 
kerül?

Királyné Cs. Ilona bölcsőde vezető elmondja, hogy igen.
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Závodni Lászlóné pénzügyi vezető elmondja, hogy ebben az esetben szeretne hozzá majd 
egy  költségvetést  látni.  Elmondja,  hogy  a  forgalomlassító  szigetre  vonatkozóan  nyertes 
pályázata van az önkormányzatnak, ennek az önrésze betervezésre került a költségvetésben, 
ezenkívül  az  OLLÉ  programmal  kapcsolatban  27.736  eFt-ot  kell  feltüntetnie,  a  bölcsőde 
pályázatával van olyan helyzetben, hogy nem tudja, milyen összeget szerepeltessen.

Buza Lajos elnök elmondja, hogy a forgalomlassításra vonatkozó pályázat tavalyi beruházás 
volt.

Závodni  Lászlóné pénzügyi  vezető  elmondja,  hogy  a  tavalyi  évben  a  sebességmérő 
berendezés felszerelése valósult meg, de az egy másik pályázat volt.

Buza Lajos elnök megjegyzi, hogy a forgalomlassító szigetek létrehozását oldja meg a KPM.

Závodni Lászlóné pénzügyi vezető megjegyzi, hogy a pályázatról képviselő-testületi döntés 
van, előkészítés alatt van a szerződés.

Viplak Tibor EVSZI vezető elmondja, hogy az önkormányzati és bérelt ingatlanok kapcsán 
testületi  határozat  van  arról,  hogy  a  rezsiköltségek  a  Szolgáltató  Intézményt  terhelik. 
Megkérdezi,  hogy ezeknek a rezsiköltségeknek a fedezete benne van-e a költségvetésben, 
mert a tavalyi évben nem kapott rá keretet? Megkérdezi, hogy tervezheti-e ezeket az idei évi 
költségvetésben?  Elmondja,  hogy  erről  a  döntésről  képviselő-testületi  határozat  van,  a 
költsége körülbelül 1 millió Ft lenne.

Buza  Lajos elnök  megkérdezi,  hogy  útfelújításra,  járdaépítésre  milyen  összeg  van 
betervezve?

Viplak  Tibor EVSZI  vezető  elmondja,  hogy  járdaépítésre  1  millió  Ft-ot  terveztek,  a 
közmunkaprogram keretén belül pedig vállalnia kellett az önkormányzatnak járdafelújítást, 
ami 1 millió Ft. Ezen kívül 5 millió Ft-ot kapott a Szolgáltató Intézmény útfelújításra erre az 
évre. Ez az összeg a kátyúzásokra elegendő lesz a legsúlyosabb útszakaszokon.

Buza Lajos elnök megkérdezi, hogy az 5 millió Ft miért nem inkább önrész egy pályázat 
során?

Viplak Tibor EVSZI  vezető  elmondja,  hogy a  tavalyi,  a  tavaly előtti  évben is  pályáztak 
útfelújításra,  de nem nyertek.  A csatornapályázat  lebonyolítása után lesz teljes  útfelújítás 
Enyingen.  A  kátyúzással  azonban  már  nem  lehet  várni,  tavasszal  el  kell  kezdeni  a 
munkálatokat, mert ha nem akkor kártérítési perek sorának nézhet elébe az önkormányzat. 
Az időjárás nem tesz jót az utak állapotának.

Királyné Cs. Ilona bölcsőde vezető elmondja, hogy a bölcsőde pályázat kapcsán készült egy 
másik költségvetés is, aminek utána kellene nézni.

Tolnai Zsuzsanna óvoda vezető elmondja,  hogy az óvodai  pályázat  elutasításakor azt az 
információt adták, hogy a meglévő pályázati anyaggal újra fognak majd pályázni.

Buza Lajos elnök elmondja, hogy az óvodai pályázat 2009-ben nem fog sok pénzébe kerülnie 
az önkormányzatnak, mert ha nyernek is, a megvalósulás csak 2010-ben fog megtörténni. A 
bölcsődei pályázattal kapcsolatban aggályai vannak. 
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Tolnai Zsuzsanna óvoda vezető elmondja, hogy jogszabály alapján az akadálymentesítést 
2010-ig el kell  végeznie az önkormányzatnak, véleménye szerint ennek a megvalósítására 
kellene pályázatot benyújtania a városnak.

Illés József bizottsági titkár 14.22 perckor elhagyja az üléstermet.      

Závodni Lászlóné pénzügyi vezető elmondja, hogy jelenleg a költségvetésben 90 millió Ft 
fejlesztési összegnél tartanak, amely összeget túlontúl soknak tart, és mindennek a forrása 
fejlesztési hitel. 441 millió Ft önrészre fedezetet szerezni nem fog tudni a banktól. Véleménye 
szerint  rangsorolni  kell  a  fejlesztések  között,  és  elsősorban  a  szennyvízberuházásra  kell 
biztosítani  az  önrészt.  Az  óvodai  fejlesztést  az  idei  évben  kiveszi  a  fejlesztések  közül. 
Megkérdezi, hogy a bölcsődei fejlesztés férőhely növekedést is jelenteni fog-e?

Királyné Cs. Ilona bölcsőde vezető elmondja, hogy nem.

Illés József bizottsági titkár 14.24 perckor visszaérkezik az ülésre.      

Buza Lajos elnök elmondja, hogy az Egyesített Szociális Intézmény és a szociális feladatok 
tekintetében a működtetés nem kerülhet többe, mint amennyit az állam biztosít hozzá. A 
dologi kiadások tekintetében lesz változás, például a munkaruha biztosítását minden egyes 
intézménynél szabályozni kell. Ezenkívül bérjellegű kifizetéseknél csak jubileumi jutalmakat 
lehet kifizetni.  Az egyszeri kiadások dolgait csorbítják a működés terhére. Megkérdezi az 
intézményvezetőket, hogy van-e javaslat arra vonatkozóan, hogy hol, milyen költségekkel 
lehetne csökkenteni még az intézmények kiadásait?
 
Závodni  Lászlóné pénzügyi  vezető  elmondja,  hogy  a  munkaruha  kapcsán  a  jogszabály 
megkülönbözteti a munkaruhát és a védőruhát, kéri, hogy minden intézményvezető nézze át 
az erre vonatkozó jogszabályt, hogy rájuk milyen előírások vonatkoznak. Ha a jogszabály 
előírja a munkaruhát vagy a védőruhát, akkor azt kötelező biztosítani, például a bölcsőde 
vagy az ESZI esetében. Az oktatási és egyéb intézmények esetében a kollektív szerződésben 
meghatározottak alapján kell  biztosítani a munkaruhát,  ha a szerződés rendelkezik erről, 
akkor kell adni a dolgozóknak, ha pedig nem rendelkezik róla, akkor csak adható. Kéri, hogy 
ennek is nézzenek utána az érintettek. Elmondja még, hogy a munkaruha felhasználására, 
kihordására  vonatkozóan  is  szabályzattal,  nyilvántartással  kell  rendelkeznie  az 
intézményeknek.

Viplak  Tibor EVSZI  vezető  kiegészítésül  elmondja,  hogy  a  6/2002.  számú  miniszteri 
rendelet foglakozik a munkaruhával, meghatározva, hogy munkakörönként kinek, milyen 
típusú munkaruha adható.       
       
Buza  Lajos elnök  megjegyzi,  hogy  az  önkormányzat  fizet  egy  munkavédelmi  előadót, 
véleménye szerint az ő dolga lenne ezeknek a rendezése.

Nemes Diána Műv. Ház vezető megkérdezi, hogy azoknál az intézményeknél, ahol nincsen 
kollektív szerződés, ott az SZMSZ szabályozása szerint kell biztosítani a munkaruhát?

Závodni Lászlóné pénzügyi vezető elmondja, hogy igen, de ebben az esetben csak adható a 
munkaruha. A Munkavédelmi Felügyelet szigorúan bünteti, ha nincs megfelelő munkaruha. 
Elmondja,  hogy  a  jutalom  kivételével  22.905  eFt  összeggel  fog  csökkeni  önkormányzati 
szinten a költségvetés, még így is 114.109 eFt működési hitel marad.
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Buza Lajos elnök megjegyzi, hogy még akkor 30 millió Ft-ot le kell faragni a költségvetésből. 
Több  hozzászólás  nem lévén  kéri,  hogy  aki  azzal  egyetért,  hogy a  költségvetésben  csak 
jubileumi jutalom tervezhető, kézfeltartással szavazzon.

A Pénzügyi Bizottság 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Pénzügyi  Bizottságának 
12/2009. (II. 03.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Pénzügyi  Bizottsága  úgy 
határozott, hogy azt javasolja 2009. évi költségvetésben jutalom 
címén, csak jubileumi jutalom legyen tervezhető.

Buza Lajos elnök kéri, hogy aki azzal egyetért, hogy a költségvetésben a kormány által a 13. 
havi juttatásra lefinanszírozott összeg szerepeltethető ugyanazzal az összeggel a bevételi és a 
kiadási oldalon is, kézfeltartással szavazzon.

A Pénzügyi Bizottság 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Pénzügyi  Bizottságának 
13/2009. (II. 03.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Pénzügyi  Bizottsága  úgy 
határozott, hogy azt javasolja, hogy a 2009. évi költségvetésben 
a  kormány  által  a  13.  havi  juttatásra  lefinanszírozott  összeg 
szerepeltethető ugyanazzal az összeggel a bevételi és a kiadási 
oldalon.

Buza  Lajos elnök  elmondja,  hogy  az  Oktatási-,  Kulturális  és  Sportbizottság  a  mellékelt 
kérelmében 1 millió Ft biztosítását kéri külkapcsolatokra. Ezt a javaslatot csak úgy támogatja, 
ha  a  bizottságok  számára  megállapított  300-300  e  Ft-os  kereteket  összevonják,  és  azt  az 
összeget – kikerekítve 1 millióra – tüntetik fel külkapcsolatokra az Oktatási-, Kulturális és 
Sportbizottság számára. Több hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a javaslatával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.  

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Pénzügyi  Bizottságának 
14/2009. (II. 03.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Pénzügyi  Bizottsága  úgy 
határozott,  hogy  hogy  azt  javasolja,  hogy  a  2009.  évi 
költségvetésben az  Oktatási-,  Kulturális-,  és  Sportbizottság 
számára  1  millió  Ft  kerül  betervezésre  külkapcsolatok 
lebonyolítása  céljából,  a  bizottsági  keretek  egyidejű 
megszüntetésével.

Závodni  Lászlóné pénzügyi  vezető  elmondja,  hogy  az  aljegyző  tájékoztatása  szerint 
körülbelül 70 eFt lenne a tűzoltóautó üzembe helyezése Magyarországon.

Buza Lajos elnök megjegyzi, hogy szomorú lenne, ha nem lenne 70 eFt a költségvetésben 
erre a célra.
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Viplak Tibor EVSZI vezető tájékoztatásul elmondja, hogy voltak Enyingen a siófoki tűzoltók 
és  a  tűzoltóautóval  megpróbáltak  beállni  a  volt  mentőállomás  garázsába,  de  sajnos  nem 
sikerült,  az autó nem fért be,  hosszában és szélességében is  kevés volt  a hely.  Így a volt 
mentőállomás nem lesz megfelelő a tűzoltóállomás számára.

Nyikos István biz.  tag elmondja,  hogy ahogy azt  az előző Pénzügyi Bizottsági  ülésen is 
kérte, most is javasolja a képviselői tiszteletdíjak 50%-os befagyasztását. Kéri, hogy egy olyan 
bizottsági  határozat  kerüljön  a  képviselő-testület  elé,  hogy  egy  rendkívüli  zárt  ülésen 
tárgyalják meg a tiszteletdíjak kérdését.

Buza Lajos elnök kéri Nyikos István biz. tagot, hogy most vonja vissza a javaslatát,  és a 
február 11-i  rendkívüli  képviselő-testületi  ülésen kérjen napirend módosítást,  és ott  tegye 
meg a javaslatát.

Nyikos István biz. tag visszavonja a javaslatát.

Buza  Lajos elnök  kéri,  hogy  aki  azzal  egyetért,  hogy  a  dologi  kiadásoknál  csak  a  havi 
rendszerességgel előforduló kiadásokat lehessen tervezni, kézfeltartással szavazzon.

A Pénzügyi Bizottság 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Pénzügyi  Bizottságának 
15/2009. (II. 03.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Pénzügyi  Bizottsága  úgy 
határozott, hogy azt javasolja, hogy a 2009. évi költségvetésben 
az  intézményeknél  csak  a  havi  rendszerességgel  előforduló 
dologi kiadásokat lehet tervezni.  

Illés  József biz.  titkár  megjegyzi,  hogy  az  előbb  megszavazott  határozat  számára 
értelmezhetetlen,  hiszen  a  minden  hónapban  rendelkező  dologi  kiadásoknak  csak  a 
töredékét  képezik a  rendszeresen jelentkező kiadások.  Jelzi,  így jóformán csak  közüzemi 
díjakat lehetne tervezni. Kéri, hogy pontosabban fogalmazzák meg a határozatot.

Buza Lajos elnök elmondja, hogy a víz, villany, gáz, telefon, postai költségek tervezhetőek.

Nemes Diána Műv. Ház vezető elmondja, hogy a Művelődési Házban sajnos rendszeresen 
letördelik  a  csapokat,  zárakat,  amelyeket  pótolnia  kell.  Megkérdezi,  hogy ezentúl  ezeket 
hogyan javítatja ki, várnia kell a Pénzügyi Bizottság döntésére? A telefonköltségek kapcsán 
megjegyzi,  hogy  a  bevezetett  új  telefonos  rendszer  egyik  intézménynél  sem  működik, 
jelenleg tarthatatlan az az állapot, ami kialakult. A saját telefonjaikat kénytelenek használni 
hivatalos ügyek intézésénél is, amely anyagilag nem kevés költséget jelent számukra. Kéri 
mindegyik intézmény nevében, hogy ennek megoldása érdekében történjenek lépések.

Buza Lajos elnök elmondja, hogy ha gondok vannak a rendszerrel, akkor a szolgáltatóhoz 
kell fordulni. Aki szerződéses jogviszonyban van a szolgáltató céggel, az tud kárigénnyel is 
fellépni velük szemben.
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Nemes  Diána Műv.  Ház  vezető  elmondja,  hogy  a  hibabejelentések  folyamatosan 
megtörténnek a szolgáltató felé, de ennek ellenére a hibák kijavítása lassú, illetve rövid időn 
belül újabb hibák jelentkeznek.

Viplak Tibor EVSZI vezető elmondja, hogy a szolgáltató Navigátor Kft. felé az intézmények 
közösen levelet fognak írni, de kéri, hogy az önkormányzat legalább a felhatalmazást adja 
meg arra vonatkozóan, hogy ezt a levelet megírhatják. Megjegyzi, hogy az önkormányzat 
van szerződéses viszonyban a Kft-vel, a rendszer elvileg működőképes, jó megoldás lenne, 
de jelenleg a gyakorlatban használhatatlan.

Buza Lajos elnök megkérdezi, hogy annak ellenére, hogy a rendszer már egy éve működik, 
miért  csak most  jelzik  az  intézmények a  problémát?  Véleménye szerint  nem a Pénzügyi 
Bizottság kompetenciája, hogy ebben az ügyben intézkedjen.

Venczel Zita képviselő elmondja, hogy a cégénél sem volt egy hétig telefon és fax, 4 napjába 
tellett, hogy kijavítsák a hibát.

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatalban is januártól észlelik a 
hibákat, amelyeket többször be is jelentettek a szolgáltatónak. A hibát kijavították, de ma 
már  újra  problémák vannak a  rendszerrel.  Még hivatalon  belül  sem működik  mindig  a 
rendszer.  Ő személyesen fog egy levelet írni a Kft-nek minden intézmény nevében, hogy 
vizsgálják felül a telefonközpontot.

Viplak Tibor EVSZI vezető elmondja, hogy napi szinten vannak bejelentve a hibák a Kft. 
felé, újraindítják a rendszert, mégse működik megfelelően a központ.

Nemes Diána Műv.  Ház vezető megjegyzi,  hogy a  könyvtár  és  a  Szolgáltató  Intézmény 
abszolút elérhetetlen. 

Illés József biz. titkár elmondja, hogy előző nap járt a hivatalban a Navigátor Kft. szerelője, 3 
órát  dolgozott  a  hibán  és  kiderült,  hogy a  T-online  nem szolgáltatott  megfelelő  internet 
elérhetőséget, az adott napon ezért léptek fel a problémák.

Venczel  Zita képviselő  megjegyzi,  hogy  a  cégénél  is  ez  volt  a  probléma,  a  T-online 
szolgáltatónál volt a hiba. 

Buzási Beáta bizottsági tag 15.00 perckor elhagyja az üléstermet, a bizottsági tagok létszáma 4 fő.

Buza Lajos elnök elmondja, hogy a polgármester vállalta, hogy megírja a levelet a Navigátor 
Kft.  felé  és  jelzi  a  problémákat.  Véleménye  szerint  a  T-online-t  is  meg lehet  ez  ügyben 
keresni, viszont a kérdés nem bizottsági hatáskör.

Illés  József biz.  titkár  kéri,  hogy  a  dologi  kiadásokkal  kapcsolatban  hozott  határozatot 
pontosítsa  a  bizottság.  Egyetért  azzal,  hogy  a  dologi  kiadások  önkormányzati  szinten 
magasak, és változtatni kell ezen valamilyen módon. Az elmúlt ülésen az hangzott el, hogy a 
2009. évi koncepcióban megfogalmazottak szerint javasolja a bizottság számolni.

Závodni Lászlóné pénzügyi vezető elmondja, hogy a koncepcióban az szerepelt, hogy a III. 
negyedévi teljesítés alapján, plusz az inflációval kell számolni.
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Illés  József biz.  titkár  elmondja,  hogy  valóban  így  számoltak,  de  a  képviselő-testület  a 
decemberi ülésén hozott egy döntést a bizottság javaslatára, hogy másképp is számoljanak.

Závodni  Lászlóné pénzügyi  vezető  véleménye  szerint  azért  elhibázott  az  első  tervezet 
szerinti számolás, mert sokkal magasabb összeget hoz, mint amit a koncepcióban terveztek.

Buza Lajos elnök megjegyzi,  hogy ezért térnek vissza a III.  negyedévi teljesítés, plusz az 
inflációval  való számoláshoz.  Több hozzászólás  nem lévén kéri,  hogy aki  azzal  egyetért, 
hogy a költségvetésben a 2008. évi III. negyedévi teljesítés, plusz az infláció alapján számolt 
összeg szerepeljen, kézfeltartással szavazzon.

A Pénzügyi Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Pénzügyi  Bizottságának 
16/2009. (II. 03.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Pénzügyi  Bizottsága  úgy 
határozott, hogy azt javasolja, hogy a 2009. évi költségvetésben 
dologi kiadások címén a 2008. évi III. negyedévi teljesítés, plusz 
az infláció alapján számolt összeg szerepeljen.

Illés József biz. titkár javasolja, hogy ebben az esetben a dologi kiadásokra vonatkozó előző 
határozatot, illetve az előző ülésen meghozott 9/2009. (I.19.) számú határozatot vonja vissza 
a bizottság.

Tóth Dezső polgármester 15.06 perckor elhagyja az üléstermet.

Buza  Lajos elnök  kéri,  hogy  aki  a  határozatok  visszavonásával  egyetért,  kézfeltartással 
szavazzon.

A Pénzügyi Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Pénzügyi  Bizottságának 
17/2009. (II. 03.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Pénzügyi  Bizottsága  úgy 
határozott,  hogy a 9/2009.  (I.19.)  számú és a 15/2009.  (II.03.) 
számú határozatait visszavonja.

 
Illés  József biz.  titkár  megkérdezi,  hogy  azokkal  a  pályázati  önrészekkel,  amelyekre  a 
képviselő-testület  már  kötelezettséget  vállalt,  mi  történjen,  betervezzék  a  költségvetésbe, 
vagy ne?

Buza  Lajos elnök  szerint,  azon  pályázatok  önrészei,  amelyekre  kötelezettséget  vállalt  a 
képviselő-testület,  azok  szerepeljenek  a  költségvetési  tervezetben.  Kéri,  hogy  aki  a 
javaslatával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Pénzügyi  Bizottságának 
18/2009. (II. 03.) számú határozata:
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Enying  Város  Önkormányzatának  Pénzügyi  Bizottsága  úgy 
határozott, hogy azt javasolja, hogy a 2009. évi költségvetésben 
azon pályázati   önrészek szerepeltetve legyenek, amelyekre a 
képviselő-testület határozatában kötelezettséget vállalt.  

Buza Lajos elnök rövid szünetet rendel el.

15.07 perctől 15.15 percig szünet.

2. 2008. évi költségvetési rendelet módosítása

Buza Lajos elnök átadja a szót Illés József bizottsági titkárnak.

Illés  József biz.  titkár  ismerteti  a  rendeletmódosító  javaslatot,  elmondja,  hogy jelenleg a 
képviselő-testületi  határozatok  átvezetését,  és  átcsoportosításait  hajtották  végre  a 
költségvetési  rendeletben,  és  ezenkívül  még  egy  2008.  évi  rendeletmódosítás  várható 
márciusban. Elmondja, hogy ülés előtt került kiosztásra a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
pénzmaradványának  változása  miatt  a  2007.  évi  pénzmaradvány  jóváhagyásával  és 
felhasználásával  kapcsolatos kiegészítő határozati  javaslat  is,  kéri,  hogy szavazzon róla  a 
bizottság.  Megjegyzi,  hogy  az  anyagban  szereplő  –  Szolgáltató  Intézmény  kérelmét  –  is 
beépítették a rendeletmódosító javaslatba.

Buza Lajos elnök – kérdés nem lévén – kéri, hogy aki a rendeletmódosító javaslattal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Pénzügyi Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Pénzügyi  Bizottságának 
19/2009. (II. 03.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Pénzügyi  Bizottsága  úgy 
határozott,  hogy Enying  Város  Önkormányzatának  2008.  évi  
költségvetéséről  szóló  4/2008.  (III.  05.) számú  rendeletének 
módosításáról szóló rendeletet, a melléklet szerinti tartalommal 
és formában javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.

Buza Lajos elnök kéri, hogy aki a 2007. évi pénzmaradvány módosításáról szóló határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Pénzügyi Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Pénzügyi  Bizottságának 
20/2009. (II. 03.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Pénzügyi  Bizottsága  úgy 
határozott,  hogy  az  alábbi  határozati  javaslatot  terjeszti  a 
Képviselő-testület elé:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a 2007. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról és 
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felhasználásáról  szóló 303/2008.  (VIII.27.)  számú határozatát 
az alábbiak szerint módosítja:

A  Polgármesteri  Hivatal  21.642  eFt  tárgyévi  helyesbített 
maradványából:

Enyingi  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat  maradványa:542 
EFt
Előző évi túlfinanszírozása visszafizetése:        2.520 EFt
Előző évi tartalékok csökkentésére:      18.580 EFt 

kell elszámolni.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

3. Folyószámlahitel-szerződés 2009. 

Buza Lajos elnök átadja szót Závodni Lászlóné pénzügyi vezetőnek.

Závodni Lászlóné pénzügyi vezető ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Buza Lajos elnök – kérdés, hozzászólás nem lévén – kéri, hogy aki a határozati javaslattal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Pénzügyi Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Pénzügyi  Bizottságának 
21/2009. (II. 03.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Pénzügyi  Bizottsága  úgy 
határozott,  hogy  az  alábbi  határozati  javaslatot  terjeszti  a 
Képviselő-testület elé:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy a Magyar Takarékszövetkezet Bank Zrt.-vel 
75.000.000,- Ft hitelösszeg erejéig megkötött folyószámla hitel 
szerződést 2010. március 31. napi lejárattal meghosszabbítja.

A  folyószámla  hitel  polgármesteri  hatáskörben,  működési 
célra vehető igénybe.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester

4. Fejlesztési hitel-szerződések módosítása

Buza Lajos elnök átadja szót Závodni Lászlóné pénzügyi vezetőnek.
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Závodni  Lászlóné pénzügyi  vezető  elmondja,  hogy  3  db  OTP  Bankkal  és  a  Magyar 
Fejlesztési Bankkal kötött – a PHARE önrészre, a vízmű beruházás önrészére és az ESZI 19 
fős  bentlakásos  intézmény  önrészére  vonatkozó  –  szerződés  módosításáról  van  szó, 
amelyeknek jóváhagyásához a  képviselő-testület  döntése  szükséges.  A levél  hivatkozik a 
közbeszerzési törvényre, annak előírásaira, ez alapján a kamat százalékos változása – más 
hitelkonstrukciókkal szemben – egyelőre csekély.  

Buza  Lajos elnök  megkérdezi,  hogy  jogos-e  a  bank  kérése?  Köteles-e  az  önkormányzat 
elfogadni a kamatemelést?

Tóth Dezső polgármester 15.25 perckor visszaérkezik az ülésre.

Závodni  Lászlóné pénzügyi  vezető  elmondja,  hogy  a  Fejlesztési  Banknak  ez  a 
hitelkonstrukciója annyira kedvező volt, sok százalékponttal alatta maradt a többi fejlesztési 
hitelkonstrukciónak,  így  nem  nagy  a  valószínűsége  annak,  hogy  ennél  kedvezőbb 
konstrukcióra  át  tudja  váltani  az  önkormányzat  a  jelen pénzügyi  helyzetben.  A jelenlegi 
emeléssel is még jóval alatta marad a kamat %-ék a többi hitelkonstrukcióhoz képest.

Buza Lajos elnök megjegyzi, hogy itt nem OTP Bankos hitelről van szó.

Závodni  Lászlóné pénzügyi  vezető  elmondja,  hogy  a  hitelek  kettős  szerződéssel  lettek 
megkötve,  vagyis  az  OTP  Bank  által  finanszírozott,  de  a  Magyar  Fejlesztési  Bank  által 
nyújtott  hitelek.  A Magyar Fejlesztési Bank áll  szerződésben az OTP Bankkal,  és az OTP 
Bank az önkormányzatok számára a hiteleket azokkal a konstrukciókkal nyújtja, amelyeket a 
Magyar Fejlesztési Bank meghatároz.

Buza  Lajos elnök  megkérdezi,  hogy  a  Magyar  Fejlesztési  Bank  a  levélben  szereplő 
kamatemelést  határozta-e  meg? Javasolja,  hogy kérjék ki  a  Fejlesztési  Bank véleményét a 
módosításról, és ha a Bank nem módosította a kamatokat, akkor az önkormányzat se fogadja 
el  azokat,  mert  akkor  nem  tartja  jogosnak  a  változtatást.  Javasolja,  hogy  a  kérdésre  a 
következő Pénzügyi Bizottsági ülésen térjenek vissza, határidőt nem jelöltek meg a szerződés 
aláírására. 

Závodni Lászlóné pénzügyi vezető elmondja, hogy a levelek azt tartalmazzák, hogy az OTP 
Bank 2009. január 9-i hatállyal kívánja bevezetni az emelést. Elmondja, hogy mind a három 
fejlesztés közbeszerzés köteles eljárás volt, a levélben a közbeszerzési törvényre hivatkoznak, 
hogy milyen jogszabályi felhatalmazás alapján módosíthatják a szerződéseket.

Buza Lajos elnök elmondja, hogy a következő képviselő-testületi ülés február végén lesz, 
addig van ideje a bizottságnak megkeresni a Magyar Fejlesztési Bankot.

Viplak Tibor EVSZI vezető elmondja, hogy a levélben leírtak azt jelentik, hogy az OTP Bank 
egyoldalúan 1%-al  meg akarja  emelni  a  kamatokat.  Megkérdezi,  hogy  a  szerződésekben 
szerepel-e, hogy az OTP Bank egyoldalúan módosíthatja őket?

Závodni  Lászlóné pénzügyi  vezető  elmondja,  hogy  Magyarországon  a  hitelszerződések 
túlnyomó többsége a kamat tekintetében nem kötött kamatra készültek. 

Viplak Tibor EVSZI vezető véleménye szerint nem az önkormányzat hibája, hogy pénzügyi 
válság van, nem gondolja, hogy az 1%-os emelést el kellene fogadniuk.
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Buza Lajos elnök javasolja, hogy kérdezzék meg a Magyar Fejlesztési Bankot az emelésről, 
ha ők nem változtattak a kamaton, akkor az önkormányzat számára se kötelező elfogadni. 
Ha a Magyar Fejlesztési Bank is módosított a konstrukción, akkor az önkormányzatnak is el 
kell fogadnia az emelést, mert ellenkező esetben a későbbiek során, ha az önkormányzatnak 
fejlesztési hitelre lesz szüksége, nem kapna. Több hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a 
javaslatával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Pénzügyi Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Pénzügyi  Bizottságának 
22/2009. (II. 03.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Pénzügyi  Bizottsága  úgy 
határozott,  hogy  az  alábbi  határozati  javaslatot  terjeszti  a 
Képviselő-testület elé:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy felkéri a Polgármesteri Hivatalt keresse meg a 
Magyar Fejlesztési Bankot, az OTP Bank Nyrt. hitelszerződés 
átárazására  vonatkozó  értesítéseivel  kapcsolatosan  –  a 
1206360011358, Ö/3600/2005/00947, és az Ö/3600/2005/0093 
azonosító  számú  hitelszerződésekre  vonatkozóan  –,  hogy 
érvényesített-e  kamatemelést az OTP irányába, és a bizottság 
ez alapján fog javaslatot tenni a szerződésmódosításra.

Felelős: Tóth Dezső, polgármester
Határidő: azonnal

5. Szolgáltató Intézmény kérelme

Buza Lajos elnök átadja szót Viplak Tibor EVSZI vezetőnek.

Viplak Tibor EVSZI vezető ismerteti a kérelmét. Elmondja, hogy a kérelmében szereplő két 
személy a tavalyi évben elhunyt, és nem tudja, hogy be lehet-e hajtani még a tatozásokat. 
Kéri a bizottság állásfoglalását.

Venczel Zita képviselő elmondja, hogy öröklés esetén, amennyiben az örökös nem mond le 
az örökségről, akkor nemcsak a pozitív oldalt örökli meg, hanem a tartozásokat is.

Buza Lajos elnök megkérdezi, hogy mikor haltak meg az illető személyek?

Viplak  Tibor EVSZI  vezető  elmondja,  hogy  az  egyik  személy  tavaly  nyáron,  a  másik 
személy tél derekán.

Buza  Lajos elnök  véleménye  szerint  meg  kell  próbálni  behajtani  az  örökösöktől  a 
tartozásokat. Több javaslat nem lévén kéri, hogy aki a javaslatával egyetért, kézfeltartással 
szavazzon.

A Pénzügyi Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Enying  Város  Önkormányzata  Pénzügyi  Bizottságának 
23/2009. (II. 03.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Pénzügyi  Bizottsága  úgy 
határozott,  hogy megbízza  Enying  Város  Szolgáltató 
Intézményét, hogy a rendszeres szociális segélyezettek közül a 
tavalyi  évben elhunyt két  személy által  jogosulatlanul  felvett 
segélyek behajtásáról az örökösöktől intézkedjen.

Határidő: 2009. március 31.
Felelős: Viplak Tibor EVSZI vezető  

6. Vegyes ügyek
a.) Jegyzői törvényességi észrevétellel kapcsolatos levél

A következő hozzászólások jegyzői utasításra szó szerint kerültek rögzítésre.

Buza Lajos elnök (szó szerint):  Jelzem mindenki kapott egy szerelmes levelet a Pénzügyi 
Bizottság  tagjai.  Minősíti  a  levél  íróját,  nekem  ez  az  egyéni  véleményem  róla. 
Meggyőződésem még most is, mivel az SZMSZ-t is megnéztem, hogy a Pénzügyi Bizottság 
akkori ülése törvényes volt. Tehát ezért én nem óhajtok ezzel vitatkozni.

Dr. Óvári László biz. tag (szó szerint): Nem kell vele foglalkozni, ez egy zavaros levél.

Buza Lajos elnök (szó szerint): Azért zavaros a levél, mert ugye „tárgy: - Pénzügyi Bizottság 
–  bizottsági  határozatok  napirendi  vétele”,  és  az  egész  szövegben  sehol  nem  írja,  hogy 
vegyük napirendre, akkor miről beszélünk?  

Dr. Óvári László biz. tag (szó szerint): De zavaros az egész levél, legalábbis én… 

Buza  Lajos elnök  (szó  szerint):  Aki  visszautasítja  a  jegyzőnek  a  levelét,  az  kérem 
kézfeltartással szavazzon.

A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Pénzügyi  Bizottságának 
24/2009. (II. 03.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Pénzügyi  Bizottsága  úgy 
határozott, hogy Enying Város Jegyzője által írt, 01/391-2/2009. 
iktatószámú levelében foglaltakat visszautasítja.

b.) A Bocsor István Gimnázium tetőfelújítás számlájának előfinanszírozása

Závodni  Lászlóné pénzügyi  vezető  elmondja,  hogy  a  volt  Bocsor  István  Gimnázium 
tetőfelújítása a tavalyi évben elkészült, és a műszaki átadás is szeptember elején megtörtént. 
A kivitelező a felújításról szóló számlát benyújtotta az önkormányzathoz, de kifizetni a mai 
napig nem tudták, mivel a pályázathoz tartozó állami támogatást a mai napig sem tudják 
lehívni. A tavalyi évben kapott olyan ígéretet a Magyar Államkincstártól, hogy decemberben 
megtörténik a kifizetés, de ez nem valósult meg, majd ígéretet kapott arra, hogy január elején 
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lehívható  lesz  az  összeg,  de  ez  sem  valósult  meg.  Kéri  a  bizottságot,  hogy  javasolja  a 
Képviselő-testület számára, hogy a 11.038.840,- Ft-os számlát finanszírozzák elő a vállalkozó 
számára és egyenlítsék ki a számlát a támogatás lehívásáig. Megjegyzi, hogy nevetségesnek 
találja, hogy az állam ennyi idő elteltével sem tud fizetni.

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy rettentő megalázónak találja ezt az eljárást, főleg 
annak tükrében, hogy mikor a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke levelében 
kéri, hogy támogassa az önkormányzat a Fejér megyei, helyi vállalkozókat, kereskedőket, és 
akkor,  mikor  egy  helyi  vállalkozó  közmegelégedéssel  elvégez  egy  fontos  beruházást  az 
önkormányzat  számára,  3  hónap  csúszás  után  még  mindig  nem  tud  hozzájutni  a  jogos 
pénzéhez.

Buza  Lajos elnök  javasolja,  hogy  az  önkormányzat  fizesse  ki  a  vállalkozót,  és  ennek 
költségeit hárítsa át a Magyar Államkincstárra. Megjegyzi, hogy abban az esetben, ha egy 
vállalkozó vagy cég, később fizeti be az adóját, vagy késve nyújtja be a bevallását, rögtön 
komoly pénzbírságokat szabnak ki. Több hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a javaslatával 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Pénzügyi Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Pénzügyi  Bizottságának 
25/2009. (II. 03.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Pénzügyi  Bizottsága  úgy 
határozott,  hogy  az  alábbi  határozati  javaslatot  terjeszti  a 
Képviselő-testület elé:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy  a gimnáziumi épület 11.038.848,- Ft  összegű 
tetőfelújítás számláját előfinanszírozza. 

Amennyiben  a  támogatás  késedelmes  utalása  kapcsán  az 
önkormányzatnak  kára  keletkezik  kezdeményezi  ezen 
költségek áthárítását a Magyar Államkincstárra.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

      

c.) Védőnői szolgálat kérelme

Závodni Lászlóné pénzügyi vezető elmondja, hogy a védőnői szolgálat jelezte számára és a 
Szolgáltató  Intézmény  vezetője  számára,  hogy  a  munkájukhoz  szükséges  laptopokat 
megkapták,  de  mivel  számítógép  előtti  munkát  végeznek,  a  jogszabályi  előírás  alapján 
kötelező számukra a védőszemüveg biztosítása.

Viplak Tibor EVSZI vezető kiegészítésül elmondja,  hogy azok számára,  akik számítógép 
előtt dolgoznak, és orvos megállapítja hogy szükséges számukra a védőszemüveg, fejenként 
30 eFt összeg jár szemüvegvásárlásra.

Buza Lajos elnök elmondja, hogy saját tapasztalatból tudja, hogy a számítógép tönkre tudja 
tenni az ember szemét. Véleménye szerint a védőszemüveg biztosítását a költségvetésben 
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szerepeltetni  kell.  Több  hozzászólás  nem  lévén  kéri,  hogy  aki  a  javaslatával  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Pénzügyi Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Pénzügyi  Bizottságának 
26/2009. (II. 03.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Pénzügyi  Bizottsága  hogy 
azt  javasolja,  hogy  a  2009.  évi  költségvetésben a  Védőnői 
Szolgálat  számára – a számítógép előtt  végzett  munka miatt, 
jogszabályi  előírás  alapján  –  védőszemüveg  vásárlására, 
fejenként 30.000,- Ft összeget javasol szerepeltetni

Határidő: 2009. február 28.
Felelős: Tóth Dezső polgármester

d.) ESZI kérelme

Buza Lajos elnök elmondja, hogy az Egyesített Szociális Intézményben az ételkiosztást 1 fő 
közmunkás  látta  el  eddig,  de  a  jövőben  már  nem  lehet  erre  a  feladatra  közmunkást 
alkalmazni. Az intézmény kérése, hogy legyen betöltve ez a munkakör, erre két lehetősége 
van az önkormányzatnak, vagy 1 fő embert fel kell vennie, vagy a Süllős & Süllős Bt-től kell 
kérnie egy személyt. Meg van azonban győződve arról, hogy a Süllős & Süllős Bt. nem fog 
embert biztosítani, így gondoskodni kell plusz 1 főről az intézmény számára.  Javasolja, hogy 
vegyenek  fel  egy  embert,  emeljék  meg  az  intézmény  létszámát  1  fővel  úgy,  hogy  az 
intézmény költségvetésének kiadási és bevételi oldala nem változik. Több hozzászólás nem 
lévén kéri, hogy aki a javaslatával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Pénzügyi  Bizottságának 
27/2009. (II. 03.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Pénzügyi  Bizottsága  úgy 
határozott,  hogy  támogatja,  hogy  az  Egyesített  Szociális 
Intézmény  (8130  Enying,  Szabadság  tér  2.)  létszáma  1  fővel 
megemelkedjen. A létszámemelés következtében az intézmény 
költségvetésének kiadási és bevételi oldala nem változhat.
Felkéri a  Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2009. évi költségvetés 
tervezésénél fenti döntést vegye figyelembe.

Határidő: 2009. február 28.
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Buza  Lajos elnök  elmondja,  hogy  az  intézményvezető  tájékoztatta,  hogy  kérelmét 
benyújtotta az Egészségügyi és Szociális Bizottság részére is,  de a bizottság azt a döntést 
hozta,  hogy  ebben  a  kérdésben  ők  nem  kompetensek.  Véleménye  szerint  azonban  ez  a 
kérelem  egyértelműen  az  Egészségügyi  és  Szociális  Bizottság  kompetenciája  lett  volna, 
hiszen nekik kell tudniuk, hogy milyen előírások alapján kell egy szociális intézményben 
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dolgozni.  Emellett  pedig,  ha az ÁNTSZ előírta az ételkiosztó foglalkoztatását,  akkor meg 
nincs is miről vitatkozni.

Viplak Tibor EVSZI vezető elmondja, hogy az intézmény költségvetése nem fog változni az 
1 fő felvételével, hiszen eddig a feladat ellátását megbízással oldotta meg, megbízási díjat 
fizetett. Most a jogszabály változott annyiban, hogy a feladatot megbízási díjjal nem lehet 
ellátni.

Illés  József biz.  titkára  kéri,  hogy  pontosítsák  a  határozatot  az  alábbiak  szerint:  „…az 
intézmény  költségvetésének  változatlanul  hagyása  mellett….  Egyben  a  …/2009.  (II.03.)  számú 
határozatát hatályon kívül helyezi”.

Buza  Lajos elnök  kéri,  hogy  aki  Illés  József  biz.  titkár  határozati  javaslatával  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Pénzügyi  Bizottságának 
28/2009. (II. 03.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Pénzügyi  Bizottsága  úgy 
határozott,  hogy  támogatja,  hogy  az  Egyesített  Szociális 
Intézmény  (8130  Enying,  Szabadság  tér  2.)  létszáma  1  fővel 
megemelkedjen. A létszámemelés következtében az intézmény 
költségvetésének kiadási és bevételi oldala nem változhat.

Egyben  a  27/2009.  (II.03.)  számú  határozatát  hatályon  kívül 
helyezi.

Felkéri a  Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2009. évi költségvetés 
tervezésénél fenti döntést vegye figyelembe.

Határidő: 2009. február 28.
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Illés József biz.  titkára megkérdezi,  hogy a bizottság a következő képviselő-testületi  ülés 
előtt kívánja-e még tárgyalni a költségvetést?

Buza  Lajos elnök  elmondja,  hogy  a  képviselő-testületi  ülést  megelőző  héten  a  bizottság 
megtartja a rendes ülését, addigra kell a költségvetési rendelet javaslatot összeállítani. Több 
hozzászólás, kérdés nem lévén megköszöni a részvételt és az ülést 15.50 perckor bezárja.

Enying, 2009. február 5.

Buza Lajos Illés József
    elnök      titkár
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