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Závodni Lászlóné pénzügyi vezető

Szemerei Szilvia jegyzőkönyvvezető

Buza  Lajos  elnök  az  ülést  13.00  órakor  megnyitja,  megállapítja,  hogy  a  bizottsági  tagok 
határozatképes  számban  megjelentek,  létszámuk  5  fő.  Javasolja  az  írásban  kiküldött 
napirendet jóváhagyni. 

Illés  József bizottsági  titkár  tolmácsolja  Mihályfi  Gábor  aljegyző  azon  kérését,  hogy  a 
legutóbbi  zárt  ülésen  a  segélyek  kifizetésének  módjával  kapcsolatban  hozott  bizottsági 
előterjesztéseket  a  bizottság  vonja  vissza,  mert  a  kérdésről  nem  határozatban,  hanem 
rendeletben kell döntenie a testületnek és folyamatban van a rendeletmódosítás előkészítése.

Buza Lajos elnök javasolja a vegyes ügyek között tárgyalni. Egyéb módosítási javaslat nem 
lévén, szavazásra bocsátja a segélyezéssel kapcsolatos határozatok visszavonásának vegyes 
ügyekben való tárgyalását. Kéri, hogy aki a napirend módosításával egyetért, kézfeltartással 
szavazzon.

A  Pénzügyi  Bizottság  5  igen,  egyhangú  szavazattal  a  segélyezéssel  kapcsolatos  határozatok  
visszavonását a vegyes ügyek között napirendjére tűzte.

Buza Lajos elnök – egyéb módosító javaslat nem lévén – szavazásra bocsátja a fentiek szerint 
módosított napirend elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Pénzügyi Bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal elfogadta a módosított napirendet.
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5.Bocsor Gimnázium tető felújításával kapcsolatos dokumentáció áttekintése
6.Vegyes ügyek

1. Működési hitelkeret felemelése

Buza Lajos elnök kérdezi, kíván-e valaki hozzászólni.

Viplak  Tibor bizottsági  tag  kérdezi,  hogy  a  likviditási  problémák  miatt  a  működési 
hitelkeret 100 millió Ft-ra való emelését milyen hosszú távon szükséges fenntartani. Mikor 
lehet,  lehet-e  egyáltalán  visszacsökkenteni  75  millió  Ft-ra?  A  tájékoztatást  rendkívül 
korrektnek tartja.

Závodni Lászlóné pü. vezető jónak tartja a kérdést. A legnagyobb problémája az, hogy az 
évek  során  egyre  nő  a  működési  hitel,  és  visszapótlásra  egyáltalán  nincs  lehetőség.  A 
fejlesztési bevételek alig 1%-a teljesül, így a működési hitel terhére teljesülnek a fejlesztések. 
Az  egyensúly  teljesen  felborult.  Ezek  alapján  az  ÖNHIKI-n  nem  tud  indulni  az 
önkormányzat,  ha tudna is,  akkor  is  jelentősen kevesebb pénzt  kapna.  Az iparűzési  adó 
finanszírozása  is  megváltozik,  még  nem  tudja,  hogyan  jut  majd  ebből  bevételhez  az 
önkormányzat.  Nem valószínű, hogy lejjebb tudják szorítani ezt a határt,  a felhasználását 
azonban  feltétlenül  korlátozni  kell,  képviselő-testületi  döntéshez  kell  kötni.  Nem  tudja, 
milyen  lesz  az  állam  finanszírozás,  nem  tudja,  tud-e  egyáltalán  majd  bért  fizetni.  Azért 
javasolta  most  tárgyalni  a  kérdést,  mert  az  átfutási  idő  1-2  hónap,  így  ha  a  hitelkeret 
kimerülésekor  jelezné,  már  késő  lenne,  azonnali  megoldás  nem  volna  lehetséges.  Ha 
továbbra  sem  teljesülnek  a  tervezett  bevételek,  jövőre  a  hitelek  fizetése  mellett  semmi 
fejlesztést nem tudnak megvalósítani. Decemberre felhalmozódik kb. 15-20 millió Ft összegű 
kifizetetlen állomány.  A költségvetésben szereplő ki  nem fizetett  bérjellegű járandóságok 
-minőségi bér, 2%-os teljesítményösztönzési keret - járulékokkal együtt több mint 10 millió 
Ft-ot  tesznek  ki,  ezeket  célszerű  lenne  már  novemberben  kifizetni,  mert  a  decemberi 
kifizetéssel már a következő évet terhelik.

Illés József bizottsági titkár kiegészítésként elmondja, hogy az előterjesztés arról szól, hogy a 
folyószámlahitel-keret  a  szerződésben emelkedjen  meg.  Amikor  tényleges  felhasználásról 
lenne szó, arról külön dönt majd a testület.

Kis Norbert Ivó bizottsági kültag kérdezi,  hogy a 100 millió Ft-os keretet fel lehet-e még 
majd emelni.

Závodni  Lászlóné pü.  vezető  elmondja,  hogy  a  keret  emelésére  irányuló  kérelmet 
számszakilag is  indokolni  kell,  ezért is  készítette az ismertetőt,  mely a jelenlegi helyzetet 
mutatja be. Van közötte olyan, ami már teljesült, és van olyan is, ami nem is fog teljesülni, de 
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szemlélteti,  hogyan áll  a  fejlesztés  és működés  egyensúlya.  Felhívja rá  a figyelmet,  hogy 
jelenleg folyamatban van a Madarász V. utca fejlesztéséhez kapcsolódó hitelfelvétel.

Kis Norbert Ivó bizottsági kültag kérdezi, hogy elképzelhető-e, hogy jövőre nem lesz pl. a 
pedagógusok fizetésére pénz.

Závodni Lászlóné pü. vezető igyekszik figyelni rá, hogy a bérek kifizetésére mindig legyen 
pénz. Ismerteti, hogy változik az iparűzési adó befizetése, azt a jövőben az APEH-nek kell 
befizetni,  és  fogalma  nincs,  hogy  amit  az  APEH  beszed,  azt  hogyan  kapja  vissza  az 
önkormányzat.  A  jogszabály  nem  egyértelmű,  hárman  háromféleképp  értelmezik.  Ezzel 
kapcsolatban semmi konkrétumot nem tud még, talán a novemberi továbbképzést követően 
már lesz információja.  A koncepciót is  nehéz lesz elkészíteni,  mert  sok a bizonytalansági 
tényező pl. a bérek és járulékok vonatkozásában a mögöttes jogszabályok változása még nem 
ismert.  Ha minden így marad a bevételi  oldalon, akkor egy idő után kezelhetetlenné fog 
válni.

Buza Lajos elnök módosításként javasolja felemelni a hitelkeretet 100 millió Ft-ra azzal, hogy 
a  75  millió  Ft  feletti  hitelkeret  igénybevételéről  a  testült  külön  határozattal  döntsön.  Ez 
megfontoltabb gazdálkodásra ösztönöz.

Viplak Tibor bizottsági kültag kérdezi, hogy mikor kerülik el a 75 millió Ft-os határt.

Závodni  Lászlóné pü.  vezető  elmondja,  hogy  eddig  65  millió  Ft-ot  vett  igénybe  az 
önkormányzat,  további 10 millió Ft használható fel.  Tájékoztatásként elmondja,  hogy egy 
étkezési számla 6,6 millió Ft, jelenleg 10 millió Ft kifizetetlen állomány van. Kb. november 
végén,  december elején várható,  hogy elérik  a 75 millió  Ft-ot.  Bízik  benne,  hogy a  bank 
jóváhagyja a keret emelését, mert egyre nehezebb hitelhez jutni. A bank majd e-mail útján 
tájékoztatja a véleményükről.

Illés  József bizottsági  titkár  az  elnök  módosító  javaslatával  kapcsolatban  technikai 
észrevételként  javasolja,  hogy  két  külön  előterjesztés  szülessen,  az  egyik  maga  a  keret 
emelésére vonatkozó határozati javaslat, a másik pedig költségvetési rendelet módosítására 
irányuló javaslat, mely a hitel többlet felhasználását kötné testületi döntéshez, mert a hitel 
felvételét a költségvetési rendelet szabályozza ezt kell módosítani.

Buza  Lajos elnök  szavazásra  bocsátja  a  hitelkeret  100  millió  Ft-ra  való  emelésének 
elfogadásra javaslását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Pénzügyi  Bizottságának 
120/2009. (X. 20.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Pénzügyi  Bizottsága  az 
alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a folyószámla hitelkeret mértékét 75 millió Ft-ről  
100 millió Ft-ra emelését kezdeményezi.
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Felhatalmazza  a  polgármestert  a  folyószámla  hitel  szerződés  
módosításának aláírására.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: azonnal

Buza  Lajos elnök  szavazásra  bocsátja  a  költségvetési  rendelet  hiteltöbblet-felhasználás 
testületi döntéshez való kötésére irányuló módosításának elfogadásra javaslását. Kéri, hogy 
aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Pénzügyi  Bizottságának 
121/2009. (X. 20.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Pénzügyi  Bizottsága 
Enying Város  Önkormányzatának 2009.  évi  költségvetéséről 
szóló 12/2009. (III. 02.) számú rendeletének melléklet szerinti 
módosítását javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.

2. Belső ellenőrzési jelentés, ütemterv

Závodni Lászlóné pü. vezető ismerteti, hogy a belső ellenőrrel közösen elkészítették a 2009. 
évi ütemterv 2. számú módosítását, melyet kiegészítésként kaptak meg a bizottság tagjai. A 
belső  ellenőr  egészségügyi  akadályoztatása  miatt  a  Szirombontogató  Óvoda  átfogó 
ellenőrzésére  2010.  évben  kerülne  sor.  A  MÁK  a  2009.  évi  normatíva  elszámolással 
kapcsolatban ellenőrzést végzett az ESZI-nél, ezért javasolják ezt 2010. évre áttenni. Kéri az e 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ütemterv elfogadását.

Buza Lajos elnök elmondja, hogy a napirendi ponton belül négy témakör van, ezért javasolja 
témakörönként  tárgyalni  azokat.  Kéri,  hogy  a  módosítással  kapcsolatban  tegyék  meg 
észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja az ütemterv módosítás 
elfogadásra javaslását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Pénzügyi  Bizottságának 
122/2009. (X. 20.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Pénzügyi  Bizottsága  az 
alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  Enying  Város  Önkormányzatának  ütemterve  a  
2009.  évi  belső  ellenőrzésekhez  2.  számú  módosítását  melléklet  
szerinti  tartalommal  és  formában,  a  módosításokkal  egységes  
szerkezetben elfogadja.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
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Határidő: azonnal

Závodni Lászlóné pénzügyi vezető elmondja, hogy az ellenőr elkészítette az EVSZI átfogó 
ellenőrzéséről, illetve a közbeszerzési eljárások és az európai uniós forrásokkal támogatott 
fejlesztések  végrehajtásának  ellenőrzéséről  szóló  belső  ellenőrzési  jelentést,  melyeken  a 
záradékok az intézményvezető és a jegyző által aláírásra kerültek, tehát velük az egyeztetés 
megtörtént. A jelentésekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteni.

Buza  Lajos elnök  javasolja  először  az  EVSZI  átfogó  ellenőrzéséről  készült  jelentést 
megvitatni. Végignézte a jelentést,  ami tartalmaz egy egyértelmű javaslatot a testület felé, 
azaz a belső kontroll kialakításához az EVSZI-nél plusz személy beállítása volna szükséges, 
illetve a szabályzatok újratárgyalására. A II. 2. d) pont szerint változtatni kellene az étkezési 
díj beszedésén, bár az intézményvezetők ragaszkodnak hozzá.

Viplak Tibor bizottsági kültag elmondja, hogy a következő PüB. ülésen kíván előterjesztést 
tenni, hogyan lehetne változtatni a jelenlegi rendszeren. A jelenlegi kéz módszer alkalmazása 
helyett szoftvert kellene vásárolni. Jelenleg az étkezési díjbeszedést végző személy nem is az 
EVSZI,  hanem  a  Szirombontogató  Óvoda  alkalmazásában  áll,  ami  eléggé  szerencsétlen 
helyzet.  A  következő  ülésre  kidolgozza  a  részleteket,  és  előkészíti  javaslatát  a  pénzügyi 
vezetővel  is  egyeztetve.  A  plusz  létszámot  illetően  át  kell  gondolni,  hogy  megoldható-e 
belsőleg,  jelenleg  is  alkalmazásban  álló  emberrel.  Fontosnak  tartja,  hogy  átlássák  és 
elismerjék az EVSZI-nél dolgozó pénzügyes munkatársak feladatellátását, mert kb. 800 millió 
Ft fut át a Szolgálatatón.

Závodni Lászlóné pü. vezető szerint is át kell gondolni, hogy a belső kontroll kialakítását 
egy szakemberrel látják el megbízási díj ellenében, vagy ha más is a feladatkörébe tartozna, 
akkor célszerű lenne új  álláshelyet  létesíteni.  Felhívja rá a figyelmet,  hogy a papírmunka 
egyre  több,  és  a  tényleges  munkavégzéstől  veszi  el  az  időt.  Minden  munkafolyamatot 
ellenőrizni kell folyamatábrákkal, belső pontokkal.

Viplak  Tibor bizottsági  kültag  elmondja,  hogy  az  intézmény  vonatkozásában  kb.  1000 
folyamatábrát kell majd készíteni.

Buza  Lajos elnök  szavazásra  bocsátja  a  Szolgáltató  Intézmény  felügyeleti  jellegű  átfogó 
ellenőrzéséről készült belső ellenőrzési jelentés elfogadásra javaslását. Kéri, hogy aki azzal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Pénzügyi  Bizottságának 
123/2009. (X. 20.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Pénzügyi  Bizottsága  az 
alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a Szolgáltató Intézmény felügyeleti jellegű átfogó  
ellenőrzéséről  készült  belső  ellenőrzési  jelentést  melléklet  szerinti  
tartalommal és formában elfogadja.

Felhívja Enying Város Szolgáltató Intézményének vezetőjét, hogy az  
intézkedési tervet 30 napon belül készítse el.
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Felelős: Viplak Tibor EVSZI vezető

Határidő: 2009. november 30.

Kis Norbert Ivó bizottsági kültag kérdezi, hogyan áll a csatornázás. Korábban a pénzügyi 
vezető közbeszerzési bírság fizetéséről beszélt. Kérdezi, hogy szabályszerű-e a közbeszerzési 
dokumentáció.

Závodni Lászlóné pü. vezető a csatornázást illetően nem tud nyilatkozni. A belső ellenőr két 
közbeszerzési előkészítést vizsgált: a csatornázást, illetve a közétkeztetést. A csatornázásnál 
a dokumentáció szabályszerű, ezt a Fejlesztési Igazgatóság is vizsgálta, és le is zajlottak a 
közbeszerzések.  A  közétkeztetésnél  már  nem  merné  kijelenteni,  hogy  minden  rendben. 
Nincs információja róla, hol tart most.

Nyikos  István bizottsági  tag  kérdezi,  hogy  mikortól  kellene  a  közbeszerzés  nyertesének 
ellátni a feladatot.

Závodni Lászlóné pü. vezető ismerteti, hogy az átmeneti szolgáltatásra vonatkozó szerződés 
úgy  szól,  hogy  a  közbeszerzési  eljárás  lefolytatását  követő  szerződéskötésig.  Utolsó 
információja szerint múlt pénteken kellett volna megjelennie az ajánlati felhívásnak, de azóta 
sem  találta  sehol.  Ráadásul  a  megjelenéssel  egy  időben  a  hivatalban  már  rendelkezésre 
kellene, hogy álljon a megvásárolható pályázati dokumentáció, azonban még ez sem érkezett 
meg. 

Viplak  Tibor bizottsági  kültag  kérdezi,  hogy  mi  van  a  pályázati  kiírásban  szereplő 
határidőkkel. 

Závodni  Lászlóné pü.  vezető  elmondja,  hogy  már  kétszer  módosításra  került.  Szeretné 
nagyon látni a kiírást, hogy valóban az lesz-e közzétéve, ami az utolsó kijavított, a bizottság 
által elfogadott kiírásban szerepelt.

Botos Sándor képviselő kérdezi, hogy Arnold Úr mit mond.

Závodni Lászlóné pü. vezető elmondja, hogy ha ő hívja, neki nem veszi fel a telefont. De ha 
beszélne is vele, úgyis azt mondaná, hogy minden rendben van, minden rendben lesz.

Buza Lajos elnök szerint igaz, hogy ő a felelős, de a büntetést az önkormányzatnak kell majd 
fizetni. Megítélése szerint egy ilyen közbeszerzést a hivatalnak is le kéne tudni vezényelni. 
Pédaként  a  fehérvári  kórházat  említi,  ahol  az  igazgató  és  az  élelmezésvezető  végzi  a 
közbeszerzéssel  kapcsolatos  feladatokat  mégpedig  úgy,  hogy  minden  egyes 
alapanyagcsoportra  külön  közbeszerzést  írnak  ki.  Szerinte  a  RÉKAKER  tevékenysége 
egyenlő a nullával,  de nem akarja minősíteni.  Nem tudja elfogadni a tevékenységüket, és 
reméli, hogy olyan következménye lesz, ami anyagi bevételhez juttatja az önkormányzatot, 
mert meggyőződése, hogy anyagi hátrányt okozott a cég az önkormányzatnak.

Nyikos István bizottsági tag szerint bizonyos időn belül be kellene számoltatni a céget az 
elvégzett feladatokról.
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Buza Lajos elnök véleménye szerint  ez hosszadalmas,  a  testület  ülésén önálló képviselői 
indítványként is fel lehet bontani a közétkeztetésre vonatkozó szerződést a RÉKAKER Kft-
vel, a csatornázás pedig már okafogyott.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester egyetért az elhangzottakkal. Arnold Úr már sokszor volt itt, 
és mindannyiszor megnyugtatott mindenkit, hogy minden rendben, aztán még sincs minden 
rendben.

Tóth Dezső polgármester megerősíti a pénzügyi vezető által elmondottakat. A múlt héten 
minden érintett  vállalkozó itt  volt  egy megbeszélésen,  ahol  Arnold Úr azt  mondta,  múlt 
pénteken megjelenik a kiírás. Nem történt semmi. A jövő szerdai testületi ülés hivatott arra, 
hogy a megfelelő döntést meghozzák. Ismerteti, hogy csütörtökön 10 órakor Tóbiás Zoltán a 
Fejlesztési Igazgatóság főosztályvezetője várja őket, hogy megbeszéljék, milyen lehetőségei 
vannak az önkormányzatnak. Aggasztónak tartja és helyenként helytelennek, hogy még a 
nyári szabadsága előtt ígérte Arnold János, hogy a vízközmű társulat megalakul, és még ez 
ügyben sem történt előrelépés.

Buza Lajos elnök kérdezi, hogy a belépési nyilatkozatok hol vannak.

Tóth  Dezső polgármester  elmondja,  hogy  kb.  680  db-ot  már  aláírt,  Drexler  Katalinnál 
településfejlesztési ügyintézőnél vannak.

Viplak Tibor bizottsági kültag a befizetett 4.000,- Ft-okkal kapcsolatban elmondja, hogy sem 
csekket, sem visszaigazolást nem kaptak a befizetés óta. Kérdezi, hogy meddig lehet ezt még 
tűrni. Arnold János június óta szórakozik a testülettel. Véleménye szerint ez komoly dolog, 
és  nem érti,  miért  nézi  ezt  el  a  testület.  Számonkérésre  lenne szükség,  talán a  bizottság 
hozhatna  olyan  határozatot,  melyben  javasolja  a  testületnek,  hogy  vizsgálja  felül  a  cég 
tevékenységét.

Illés  József bizottsági  titkár  az  előző  hozzászóláshoz  hozzáfűzi  amennyiben  a  bizottság 
kérdéseket  intéz  a  közmű társulat  szervezésével  megbízott  cégtől  javasolja  megkérdezni, 
hogy van-e a lakosoknak egyáltalán érvényes LTP-jük, hogyan áll ez a dolog azok esetében 
akik újonnan kötöttek.

Buza  Lajos elnök  szerint  a  testület  az  összes  olyan  döntést  meghozta,  amit  a  sikeres 
pályázathoz  kellett,  a  többi  az  ő  felelősségük.  A  testület  hatásköre  a  döntés,  kár  ebbe 
belemenni. Ő maga annak idején az első szervezés során lépett be az LTP-be, az OTP-től 
azóta sem kapott választ, hogy küldjenek csekket, hogy fizethessenek.

Botos Sándor képviselő elmondja, hogy ő maga is kb. 5 éve csatlakozott, és valóban nem 
küldenek csekket, személyesen kell bemenni az OTP-be csekkért. Nem javasolták megemelni 
az összeget, mert így 80 eFt állami támogatás jár utána, emelt összeg esetén azonban csak 40 
eFt.

Buza Lajos elnök javasolja, hogy bizottság terjesszen olyan határozati javaslatot a testület elé, 
mely  szerint  amennyiben  a  testületi  ülés  napjáig  érdemi  előrelépés  nem  történik  a 
közétkeztetési közbeszerzési eljárásban, úgy a testület kezdeményezze a RÉKAKER Kft-vel 
kötött szerződés felbontását. A testület pedig majd dönt a jogkövetkezményekről, mert az 
önkormányzatot kár érte. Egyéb hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a közbeszerzési 
eljárások  és  az  európai  uniós  forrásokkal  támogatott  fejlesztések  végrehajtásának  belső 
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ellenőrzéséről készült belső ellenőrzési jelentés elfogadásra javaslását. Kéri, hogy aki azzal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Pénzügyi  Bizottságának 
124/2009. (X. 20.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Pénzügyi  Bizottsága  az 
alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  közbeszerzési  eljárások  és  az  európai  uniós  
forrásokkal  támogatott  fejlesztések  végrehajtásának  belső  
ellenőrzéséről  készült  belső  ellenőrzési  jelentést  melléklet  szerinti  
tartalommal és formában elfogadja.

Felhívja  a  Polgármesteri  Hivatalt,  hogy  az  intézkedési  tervet  30  
napon belül készítse el.

Felelős: Szörfi István jegyző

Határidő: 2009. november 30.

Buza  Lajos elnök  szavazásra  bocsátja  a  közétkeztetési  szerződés  feltételhez  kötött 
felbontásának javaslását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Pénzügyi  Bizottságának 
125/2009. (X. 20.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Pénzügyi  Bizottsága  az 
alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  Enying  város   közétkeztetése  tárgyban 
lefolytatandó közbeszerzési eljárás tárgyában a RÉKAKER Kft-vel  
kötött szerződést felbontja tekintettel  arra, hogy 2009. október 28.  
napjáig  az  ügyben  érdemi  előrelépés  nem  történt,  a  vállalkozó  a  
vállalt feladatot nem végezte el.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: azonnal

Závodni Lászlóné pü. vezető ismerteti, hogy a 2010. évi belső ellenőrzési tervet november 
15.  napjáig  kell  elfogadni,  ezért  az  októberi  testületi  ülésen  döntést  kell  hozni,  hogy  a 
határidőt ne lépje túl az önkormányzat. Az 1. sz. melléklet szerint négy fő területen végezne 
a belső ellenőr ellenőrzést, elsőként a Szirombontogató Óvoda valamint a Herceg Batthyány 
Fülöp  Gimnázium  és  Általános  Iskola  átfogó  ellenőrzésére,  az  idén  elvégzett  átfogó 
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ellenőrzések  utóellenőrzésére,  valamint  leltár  és  befektetett  eszközök  állománybavétele, 
értékcsökkenés elszámolása, állami normatívák igénybevétele ellenőrzésére kerülne sor. Ha 
menet közben módosító javaslat van, a terv módosítható.

Buza Lajos elnök javasolja elfogadni a tervet. Szavásra bocsátja a 2010. évi belső ellenőrzési 
terv elfogadásra javaslását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Pénzügyi  Bizottságának 
126/2009. (X. 20.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Pénzügyi  Bizottsága  az 
alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  Enying  Város  Önkormányzata  2010.  évi  belső  
ellenőrzési  munkatervét  jelen  határozat  mellékletét  képező 
tartalommal és formában jóváhagyja.

Felelős: Szörfi István jegyző

Határidő: ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően

3. A Pénzügyi Bizottság 115/2009. (IX. 22.) számú határozatának módosítása

Illés József bizottsági titkár ismerteti, hogy a saját hibájából tévesen bizottsági határozatként 
szerepelt  a  jegyzőkönyvben  a  döntés,  pedig  testület  elé  kellett  volna  terjeszteni.  Ha  a 
bizottság továbbra is javasolja a többlettámogatást, kéri a 115/2009. (IX. 22.) számú határozat 
visszavonását, és a többlettámogatás testület elé terjesztését.

Buza  Lajos elnök  szavazásra  bocsátja  a  többlettámogatás  biztosításának  elfogadásra 
javaslását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Pénzügyi  Bizottságának 
127/2009. (X. 20.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Pénzügyi  Bizottsága  úgy 
határozott,  hogy  a  115/2009.  (IX.  22.)  számú  határozatát 
visszavonja,  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  terjeszti  a 
Képviselő-testület elé:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a Mezőföldi Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi  
támogatását 1.550 eFt-al megnöveli a működési hitel terhére.
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Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az előirányzat-módosítást az  
önkormányzati  előirányzat-nyilvántartásban vezesse  át,  továbbá a  
költségvetési  rendelet  módosításakor  az  előirányzat-módosítást  a  
költségvetési rendeletben szerepeltesse.

Határidő: költségvetési rendelet következő módosítása

Felelős: Tóth Dezső polgármester

4. A 2009. évi költségvetést érintő egyes kérdések

Illés József bizottságit titkár javasolja ezt a napirendi pontot levenni a napirendről.

Buza Lajos elnök szavazásra bocsátja a napirendi pont napirendről való levételét. Kéri, hogy 
aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Pénzügyi Bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal a 4. napirendi pontot levette napirendjéről.:

5. Bocsor Gimnázium tető felújításával kapcsolatos dokumentáció áttekintése

Buza Lajos elnök elmondja, hogy átnézte az anyagot, és számszakilag valamint határidők 
vonatkozásában rendben találta azt. 

A Pénzügyi Bizottság tudomásul vette az elnök által elmondottakat.

6. Vegyes ügyek
6.1 Héra Alapítvány

Buza  Lajos elnök  véleménye  szerint  ez  az  önkormányzatok  zsarolása.  Kérdezi,  hogy 
javasolja-e  a  bizottság  a  testületnek,  hogy  belépjen  a  pályázatba.  Szavazásra  bocsátja  a 
pályázat benyújtásának javaslását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A  Pénzügyi  Bizottság  igen  szavazat  nélkül,  5  ellenszavazattal,  tartózkodás  nélkül,  egyhangú  
szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Pénzügyi  Bizottságának 
128/2009. (X. 20.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Pénzügyi  Bizottsága  az 
alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  kiemelkedően  közhasznú  Héra  Alapítvány 
villamos energia-számlán jóváírt támogatására pályázni nem kíván.
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6.2 Részletfizetési kérelem

Illés József bizottsági titkár ismerteti, hogy két rendőr felmondta az önkormányzattal kötött 
bérleti  szerződést  október  1.  napi  hatállyal,  de  lakbérhátralékuk  van,  mely  részletekben 
történő kifizetésének engedélyezését kérik 2009. december 31. napjáig.

Buza  Lajos elnök  szavazásra  bocsátja  a  lakbérhátralékok  2009.  december  31.  napjáig 
részletekben történő megfizetése  engedélyezésének elfogadásra  javaslását.  Kéri,  hogy aki 
azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Pénzügyi  Bizottságának 
129/2009. (X. 20.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Pénzügyi  Bizottsága  az 
alábbi határozati javaslatokat terjeszti a Képviselő-testület elé:

„Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  
határozott,  hogy  Pető Péter 8981 Gellénháza, Ifjúság u. 45. szám 
alatti  lakos  részére  az  Enying,  Ady  E.  u.  2.  szám  alatti  
önkormányzati  ingatlan  vonatkozásában  keletkezett  69.421,-  Ft  
illetve lakbértartozás 2009. december 31. napjáig való, részletekben  
történő megfizetését engedélyezi.”.

„Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  
határozott, hogy Hegedűs Tamás 8981 Gellénháza, Táncsics M. u.  
7.  szám alatti  lakos  részére  az  Enying,  Ady E.  u.  2.  szám alatti  
önkormányzati  ingatlan  vonatkozásában  keletkezett  47.796,-  Ft  
illetve lakbértartozás 2009. december 31. napjáig való, részletekben  
történő megfizetését engedélyezi..”

6.3 Segélyek kifizetésével kapcsolatos határozatok visszavonása

Illés József bizottsági titkár ismételten elmondja, hogy Mihályfi Gábor aljegyző kéri, hogy a 
bizottság vonja vissza 117, 118, és 119/2009. (IX. 22.) számú határozatait, mert erről rendeleti 
formában kell dönteni, és a rendeletmódosítás előkészítése folyamatban van.

Buza Lajos elnök szavazásra bocsátja a 117, 118, és 119/2009. (IX. 22.) számú határozatok 
visszavonását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Pénzügyi  Bizottságának 
130/2009. (X. 20.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Pénzügyi  Bizottsága  úgy 
határozott,  hogy  a  segélyek  kifizetésével  kapcsolatban 
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korábban  hozott  117,  118,  és  119/2009.  (IX.  22.)  számú 
határozatait visszavonja.

6.4 MFB hitel ingatlanfedezete

Závodni  Lászlóné pü.  vezető  ismerteti,  hogy  két  probléma  merült  fel  a  hiteligényléssel 
kapcsolatban. Az egyik, hogy a fedezetként javasolt Tornyos iskola minősítése az ingatlan-
nyilvántartásban iskola, ezért a bank ilyen minősítéssel nem fogadja el. A másik pedig, hogy 
a banki szabály szerint a tőke és egy éves kamat összegének 150%-áig kell ingatlanfedezetet 
felajánlani, azaz 38 millió Ft értékű ingatlant kell felajánlani. A Tornyos iskola, ha átminősítik 
is,  akkor is  csak 25 millió  Ft-ig lehet  beszámítani.  Két  lehetőség van,  vagy átminősítik  a 
Tornyos iskolát és felajánlanak még egy 13 millió Ft értékű ingatlant, vagy a Tornyos iskola 
helyett  felajánlanak  egy  38  millió  Ft  értékű  ingatlant.  Ha  a  TFB  tárgyalná  az  ügyet, 
elhúzódna, véleménye szerint minél előbb testület elé kellene, hogy kerüljön az előterjesztés.

Buza Lajos elnök kérdezi, hogy mit tud az önkormányzat felajánlani.

Závodni Lászlóné pü. vezető szerint egyedül az Ady E. u. 2. szám alatti épület értéke éri el a 
38 millió Ft-ot.

Botos Sándor képviselő felhívja a figyelmet a bozsoki telekmegosztásra. Szerinte az egyik 
újonnan keletkező ingatlant fel lehetne ajánlani.

Závodni Lászlóné pü. vezető elmondja, hogy a bozsoki ingatlan megosztásával kialakul egy 
közpark, egy orvosi rendelő, és a civil ház, melyekből az első kettő nem forgalomképes, tehát 
nem  is  terhelhető  meg,  a  harmadik  pedig  a  Madarász  V.  utcai  fejlesztéshez  szükséges 
hitelfelvételhez szolgál ingatlanfedezetként.

Viplak Tibor bizottsági kültag kérdezi, hogy az üszőtelep megfelelne-e.

Tóth Dezső polgármester szerint a Bischof melletti önkormányzati telek, a TRIBAL mellett 
1,4 ha forgalomképes.

Buza Lajos elnök szerint az művelés alól kivett terület, de szerinte nincs 1 ha.

Illés  József bizottsági  titkár  javasolja  tárgyalni  a  269  hrsz-ú  ingatlan  átminősítését 
forgalomképesre illetve átminősíteni, és a döntés alapján a Polg. Hiv. már tudna intézkedni. 
A továbbiakban pedig lehet gondolkodni a kiegészítésről kb. 15 millió Ft. értékben.

Buza Lajos elnök szavazásra kérdezi, hogy csak az általános iskola nem terhelhető-e meg.

Závodni  Lászlóné pü.  vezető  elmondja,  hogy az  intézmények forgalomképtelenek,  ezért 
nem terhelhetők meg.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester kérdezi, hogy a Sárga iskolával mi a helyzet.

Závodni  Lászlóné pü.  vezető  elmondja,  hogy  nem  az  önkormányzat  rendelkezik  a 
tulajdonjoggal.
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Illés József bizottsági titkár ismerteti, hogy az eredeti megállapodás szerint 2008. december 
31-ig kikerült  az önkormányzat  tulajdonából,  idén azonban módosítást  fogadtak el,  mely 
szerint a határidőt 2011.  december 31.  napjáig kitolták,  hogy újra pályázhasson a megyei 
önkormányzat.

Buza Lajos elnök felveti a volt Ligeti iskola épületét. De az is iskolaként van minősítve, és 
csak a fele az önkormányzaté, így el is veti azt.

Viplak Tibor bizottsági kültag szerint csak az Ady E. u. 2. szám alatti ingatlan marad, vagy 
az üszőtelep.

Buza  Lajos elnök  javasolja,  hogy  kezdeményezze  a  bizottság  a  Tornyos  iskola 
forgalomképessé  tételét,  és  a  földhivatali  átminősítést.  Egyén  hozzászólás  nem  lévén 
szavazásra  bocsátja  a  határozati  javaslat  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  azzal  egyetért, 
kézfeltétellel szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Pénzügyi  Bizottságának 
131/2009. (X. 20.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Pénzügyi  Bizottsága  az 
alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy kezdeményezi az Enying 269 hrsz-ú Tornyos iskola  
ingatlan átminősítését.

Felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt  az  átminősítés  földhivatali  
ügyintézésére.

Határidő: folyamatos

Felelős: Szörfi István jegyző

Buza Lajos elnök szerint  a  testületi  ülésen pedig bárki  tehet  javaslatot  a  fennmaradó 13 
millió Ft  értékű ingatlanfedezetet illetően. Több hozzászólás  nem lévén -  14.10 órakor az 
ülést bezárja.

Enying, 2009. október 21.

    Buza Lajos     Illés József
bizottsági elnök bizottsági titkár
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