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JEGYZİKÖNYV  
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2013. május 30-án 

tartott  r e n d k í v ü l i   n y í l t  ülésérıl 
 
 
Helye:    Polgármesteri Hivatal, polgármesteri iroda 
    8130 Enying, Kossuth u. 26. 
 
Jelen vannak:   Pıdör Gyula polgármester, 

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

 
Mihályfi Gábor jegyzı 
 
Illés József fıkönyvi könyvelı 
 
Gajdics Katalin jegyzıkönyvvezetı 

 
 
Jelezte távolmaradását:  Vajda Balázs képviselı 
Jelezte késését:   Méreg János képviselı 
 
Pıdör Gyula polgármester az ülést 16.15 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselık 
határozatképes számban megjelentek, létszámuk 7 fı. A jegyzıkönyv hitelesítésére felkéri 
Nyikos István és Varga Gyula képviselıket. Kéri, hogy aki a hitelesítık személyével egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Nyikos István és 
Varga Gyula képviselıket elfogadta. 
 
Pıdör Gyula polgármester a jegyzıkönyv vezetésére felkéri Gajdics Katalint. Kérdezi, hogy 
a napirendi ponthoz van-e valakinek módosító javaslata, kiegészítése. Hozzászólás nem 
lévén kéri, hogy aki a napirendi ponttal egyet ért, az kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta. 
 
 
Napirend: 
Nyílt ülés  
 

1.  Állami Számvevıszék jelentésére készült intézkedési terv 
 

  Elıadó: Pıdör Gyula  
     Polgármester 
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1. Állami Számvevıszék jelentésére készült intézkedési terv 
 
Pıdör Gyula polgármester röviden elmondja, hogy megjelent az Állami Számvevıszék és 
2009-2012-ig bezárólag vizsgálódást folytatott. Ez az idıszak jelen polgármestert ugyan nem 
érinti, de az Állami Számvevıszék kötelezte ıt és a jegyzıt, hogy vizsgálódásuk 
eredményeképp készítsenek egy intézkedési tervet. Az intézkedési tervben van egy pont, 
melyhez már tartozik is egy határozati javaslat, melyet az intézkedési terv elfogadása után 
kell megszavazni. Az említett döntés arról szól, hogy negyedévente be kell számolni a 
kintlévıségekrıl. Az intézkedési terv kötelezı jellegő, ezt csak úgy küldhetik el, amennyiben 
a testület elfogadta. Fellebbezési lehetıség nincs. Ezzel kapcsolatban kéri a jelenlévık 
véleményét. 
 
Dr. Lelkes Ákos bizottsági alelnök elmondja, hogy a polgármester és a jegyzı feladatuknak 
eleget tettek azzal, hogy az intézkedési tervet elkészítették. Ezt a testület vagy elfogadja, 
vagy nem a mai ülésen. A helyzet azonban nem olyan drámai, így az intézkedési tervet 
javasolja elfogadni. 
 
Búza Lajos bizottsági tag elmondja, hogy nem az Állami Számvevıszék munkája és 
javaslatai miatt, hanem a polgármester és a jegyzı személye iránti tiszteletbıl fogadja az 
elıterjesztést elfogadni. 
 
Pıdör Gyula polgármester ismerteti a határozati javaslatot, kérdezi van-e kérdés, 
kiegészítés. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
144/2013. (V. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Állami 
Számvevıszék Enying Város Önkormányzata pénzügyi 
gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenırzésérıl  
készített Jelentést és az Állami Számvevıszék által tett 
megállapításokhoz kapcsolódóan készített intézkedési tervet 
elfogadja. A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 
intézkedési tervet az Állami Számvevıszéknek küldje meg. 
 
Ezzel egyidejőleg 128/2013. (V. 29.) számú határozatát 
visszavonja. 

 
Felelıs:              Pıdör Gyula polgármester 
Határidő:           2013. június 3. 

 
 
Méreg János képviselı 16.18 órakor megérkezik, a testület létszám 8 fı. 
 
Pıdör Gyula polgármester ismételten elmondja, hogy az elıterjesztéshez kapcsolódó 
második határozati javaslat – az elfogadott intézkedési tervben foglalt kötelezettségnek 
eleget téve – tájékoztatás az Önkormányzat lejárt szállítói állománya alakulásáról, melyet 
negyedévente meg kell tenni. Ismerteti a határozati javaslatot. Röviden elmondja, hogy 
kifizetetlen számlák összege 33 millió forint. Ebbıl nem esedékes számla 13 millió forint, 
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tehát 20 millió forint, mely lejárt számla. 30 napon belüli lejáratú számlatartozás: 12,5 millió 
forint, 30 napon túli lejáratú számlatartozás 7,1 millió forint. Ami pedig veszélyes az Állami 
Számvevıszék szerint is, az a 60 napon túli lejáratú számlatartozás, ami 351 ezer forint. 
 
Pıdör Gyula polgármester 16.19 órakor szünetet rendel el. Az ülés 16.22 órakor folytatódik. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy a LEADER-es piaccsarnok pályázatára az 
önkormányzat a pénzt még nem kapta meg, a kivitelezıknek azonban már ki lett fizetve. Dr. 
Dorkota Lajos kormánymegbízott, országgyőlési képviselı részére írt egy levelet, melyben 
rákérdezett a pénz hollétérıl. Amint az megérkezik, az összeg visszapótlásra kerülne. 
Mindenki számára ismert, hogy fejlesztési hitelbıl történik a Viziközmő Társulattal 
kapcsolatos ügy finanszírozás (vagyonértékelés), így amint megérkezik a pályázati 
támogatási pénz, azt vissza kell fizetni, másra nem költhetı. És az elızı határozati javaslat 
elfogadása miatt kell negyedévente beszámolni a pénzügyi ügyekrıl. 
 
Gebula Béla Ákos bizottsági tag kérdezi, hogy a pályázatnál az irányító hatóság ki volt? 
 
Pıdör Gyula polgármester válaszol, hogy ez LEADER-es pályázat volt. 
 
Gebula Béla Ákos bizottsági tag elmondja, hogy akkor nem az országgyőlési képviselıtıl 
kell segítséget kérni, hanem közvetlenül a szervezetnek kell szólni. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy részükrıl a reagálás az volt, hogy megjelent egy 
ellenırzés, hogy a piaccsarnok valóban elkészült-e. Ismerteti a határozati javaslatot, kérdezi, 
hogy van-e kérdés, kiegészítés. További kérdés nem lévén kéri, hogy aki a határozati 
javaslattal egyet ért, az kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
145/2013. (V. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a - döntés mellékletét képezı kimutatás 
szerinti – kifizetetlen számlákról szóló tájékoztatót tudomásul 
veszi. 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  azonnal, kifizetések tekintetében folyamatos 

 
Pıdör Gyula polgármester egyéb napirendi pont nem lévén köszöni a megjelenést, és a 
rendkívüli nyílt ülést 16.25 órakor bezárja. 
 
Enying, 2013. június 14. 
 
 
  Pıdör Gyula     Mihályfi Gábor 
  polgármester           aljegyzı 
 
 
  Nyikos István      Varga Gyula 
      hitelesítı          hitelesítı 


